
 

 

COLÉGIO VILA MILITAR  

ENSINO FUNDAMENTAL 

ENSINO MÉDIO 

 
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
                         VOLUME I 

    CONCEPÇÃO DE ENSINO   

2017 



2 
 

Sumário 
CONCEPÇÃO DE ENSINO  ........................................................................................................ 1 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ........................................................................... 4 

HISTÓRICO INSTITUCIONAL .............................................................................................. 5 

I - EXPLICITAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ENTIDADE ESCOLAR ................ 9 

1.1. Amparo Legal ..................................................................................................................... 9 

1.2. Oferta de Ensino ............................................................................................................... 10 

1.3. Composição da Estrutura Profissional ............................................................................. 11 

1.4. Condições Físicas da Instituição ....................................................................................... 12 

1.5. Condições Ambientais da Instituição ............................................................................... 14 

1.6. Caracterização da Comunidade Escolar ........................................................................... 14 

1.7. Gestão Escolar – Articulação da Instituição com a Comunidade ..................................... 15 

II. FILOSOFIA E OS PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS ........................................................ 16 

2.1. Marco Conceitual ............................................................................................................. 16 

2.2. Marco Operacional ........................................................................................................... 19 

III – EDUCAÇÃO INCLUSIVA .............................................................................................. 24 

IV. DA MISSÃO, DA VISÃO, DOS VALORES E DOS OBJETIVOS ............................... 31 

4.1. Missão .............................................................................................................................. 31 

4.2. Visão ................................................................................................................................. 31 

4.3. Valores .............................................................................................................................. 31 

4.4. Objetivos .......................................................................................................................... 32 

V – TEMAS TRANSVERSAIS CONTEMPORÂNEOS ....................................................... 33 

5.1. Educação Ambiental ......................................................................................................... 34 

5.2. Educação em Direitos Humanos ...................................................................................... 35 

5.3.  Educação de Cultura e História Afro-Brasileira e Indígena ............................................. 35 

5.4.  Educação Ética ................................................................................................................. 36 

5.5.  Pluralidade Cultural ......................................................................................................... 37 

5.6. Saúde ................................................................................................................................ 38 

5.7. Estatuto do Idoso ............................................................................................................. 38 

5.8. Educação para o Trânsito ................................................................................................. 39 

5.9.  Sexualidade ..................................................................................................................... 40 

5.10. Educação Fiscal ............................................................................................................... 41 

5.11. Direito das Crianças e Adolescentes .............................................................................. 42 

5.12. Drogas e Violência .......................................................................................................... 43 

5.13. Ciência e Tecnologia ....................................................................................................... 43 



3 
 

VI. FUNDAMENTOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO – CONTEÚDOS – 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO E AVALIAÇÃO ........................................... 45 

6.1. Concepção de Currículo e Conteúdo ................................................................................ 45 

6.1.1. Da Organização do Trabalho Escolar e Abordagem dos Conteúdos Curriculares .... 46 

6.2. Concepção de Conhecimento .......................................................................................... 51 

6.3. Concepção de Infância ..................................................................................................... 52 

6.4. Concepção de Adolescência ............................................................................................. 53 

6.5. Concepção de Ensino e Aprendizagem ............................................................................ 54 

6.6. Linguagem e Tecnologia ................................................................................................... 55 

6.6.1. Linguagem ................................................................................................................. 55 

6.6.2. Tecnologia ................................................................................................................. 57 

6.7. Metodologia ..................................................................................................................... 58 

6.8. Avaliação .......................................................................................................................... 59 

6.9. Classificação e Reclassificação ......................................................................................... 66 

6.10. Progressão Parcial .......................................................................................................... 66 

6.11. Revalidação e Equivalência de Estudos .......................................................................... 66 

6.12. Regularização de Vida Escolar ........................................................................................ 68 

6.13. Dos Exercícios Domiciliares ...................................................................................... 68 

6.14. Matrícula ........................................................................................................................ 69 

VII. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO ...... 70 

VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 71 

 

  



4 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 
Colégio Vila Militar – Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 

Endereço: Rua Almirante Gonçalves, n.º 1423 - no Bairro 

Rebouças, Curitiba- Paraná. 

 
CEP 80050-540 

 

Direção: Sérgio Renor Vendrametto 

 

 

e. mail institucional  

direcao@colegiovilamilitar.com.br 

 

 

Entidade Mantenedora:  

Colégio Vila Militar LTDA 

 

  



5 
 

HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

Na História do Paraná, a Polícia Militar consolidou-se como a 

fundamental organização policial, criada para garantir a segurança pública. 

Como Força Auxiliar do Exército, destacou-se nas Guerras e Conflitos, 

participando com bravura sempre que chamada, logrando ser uma força militar 

por excelência, tendo a participação de milhares de seus homens, muitos dos 

quais tombando nos campos de batalha. 

Nos anos 1940, ostentando há muito a sua identidade como Polícia 

Militar do Paraná, e fruto da visão de seus comandantes da época, vislumbrou 

voltar-se para a preparação e para o ensino de sua tropa, ao mesmo tempo 

que, anos depois, instituiu o seu Centro de Formação e Aperfeiçoamento, com 

destaque para formação de seus oficiais, na Escola de Formação de Oficiais. 

Dali para os nossos anos atuais, a Educação, em todos os seus 

aspectos, desenvolveu-se em todos os sentidos, dentre os quais, um de seus 

objetivos se conduziu para uma Escola Regimental, para que seus soldados e 

filhos de policiais militares pudessem concluir os cursos básicos de 

escolaridade. Disso, em poucos anos, surgiu uma instituição de ensino 

denominada Ginásio da Polícia Militar, no antegozo do surgimento do hoje 

reconhecido Colégio da Polícia Militar, consagrado estabelecimento de ensino, 

do Fundamental II ao Médio, que, neste ano de 2017, conta com prédio próprio, 

com mais de 1500 alunos e sob uma administração policial militar, com um 

corpo docente formado por professores da Secretária de Estado da Educação 

do Paraná. 

Enquanto a Polícia Militar do Paraná avançava no seu caminho da 

Educação, um aspecto profundamente socioeconômico da tropa miliciana 

exigia ações de seus comandantes. Oficiais se reúnem, em 1953, e criam uma 

entidade assistencial como o nome de Cruz Cáqui, a cor do fardamento 

tradicional das Polícias Militares do Brasil. Seu objetivo, dentre tantos outros, 

era a construção da Vila Militar para as praças, do soldado ao subtenente. 

Passam os tempos e, em 1963, com a participação de associados do soldado 

ao coronel, a instituição toma o nome de Associação da Vila Militar que, 

década após década, expande suas atividades num leque de benefícios aos 

associados e seus dependentes, que vão da assistência social a atendimentos 
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jurídicos, empréstimos pessoais, funerários e avançam na área de eventos, 

turismo, colônias de férias no litoral paranaense, hotel em Foz do Iguaçu, 

grêmios recreativos em cidades do interior, fábrica de confecção de uniformes, 

entre tantas outras ações. A AVM, hoje, congrega mais de 26 mil associados 

que, com seus dependentes e decorrentes, traduzem-se em mais de 100 

pessoas em todo o Paraná. 

Nestes mais de 50 anos de existência, porém, a AVM nunca contemplou 

um olhar específico para a Educação, no ponto de vista da oferta a seus 

associados, seus filhos e netos, também num plano especial, de algo que os 

beneficiassem na formação escolar, apesar de nunca descurar no apoio a que 

isso ocorresse, pois edificou e ofereceu um prédio, na Rua Almirante 

Gonçalves, 1423, no Bairro Rebouças, Curitiba, onde agasalhou o Colégio da 

Polícia Militar, num momento em que este se viu sem um local, porque tivera 

de se mudar do outro, na Rua Vicente Machado, que fora declarado sob riscos 

de desabamento. 

Agora, neste ano de 2017, a Associação da Vila Militar, remontando o 

passado longínquo e o Coração Miliciano que sempre está vivo nos policiais e 

bombeiros militares do Paraná, viu que a Educação podia, como pode ser, 

mais um dos objetivos de seus Estatutos, e, resultado disso, lançou a ideia 

entre seus Diretores que, positivamente, acataram-na, sem restrições, dentro 

da premissa de inovação e de coragem, respaldada em inseparável 

responsabilidade.  

Formou-se uma Comissão de Estudos para a Implantação de um 

Colégio, nos moldes do Colégio da Polícia Militar, visando a implantação do 

Ensino Fundamental II (do 6.º ao 9.º ano) e do Ensino Médio (da 1.ª a 3.ª 

série), em três turnos, para ambos os sexos, cujas vagas serão destinadas 

para filhos e netos de associados da AVM e para a comunidade paranaense. 

O Estudo completo para essa implantação compreende, desde uma 

Pesquisa de Mercado, já realizada, cujos resultados revelaram um indescritível 

interesse dos associados e da comunidade civil, consultas à SEED para o 

encerramento das atividades escolares do CEBJA Paulo Freire, no final do ano 

de 2017, com autorização de obras necessárias previamente acordadas, 

contratação de projetos e execução de engenharia, já aprovados pela Diretoria 

Executiva da AVM e apresentação da documentação exigida pelo Núcleo 
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Regional de Educação, com providências já em execução. Neste particular, a 

apresentação de um Projeto Político-Pedagógico, cuja apresentação inicial se 

dá por esta redação. 

Releva notar que a AVM constituíra, juridicamente, um Colégio 

particular, cujo nome fantasia já se descortina como COLÉGIO VILA MILITAR, 

mantido pela Associação da Vila Militar, em Curitiba, PR, na Rua Almirante 

Gonçalves, 1423, Bairro Rebouças, com funcionamento previsto para o ano 

letivo de 2018. 

O sucesso de implantação e de funcionamento deste Colégio Vila Militar, 

em Curitiba, deverá ensejar, num futuro próximo, os estudos para similares, 

nos municípios onde funcionam os Grêmios AVM, e que atendem os 

associados lotados nas unidades policiais e bombeiros militares. Imaginar esse 

sucesso já é argumento suficiente para que desejemos uma já fortalecida 

Associação na expansão de suas atividades, em que o associado figura como 

seu maior patrimônio. 
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ORGANIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
 

 

 

 

O Projeto Político-Pedagógico está organizado e apresentado em três 

volumes: 

Volume I – Concepção de Ensino 

Volume II - Proposta Curricular do Ensino Fundamental – anos finais 

Volume III - Proposta Curricular do Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através desse documento construído de maneira dinâmica deixamos acesa a 

esperança de ver a educação inspirando e estimulando todos os que vivem o 

mesmo ideal de ver uma sociedade transformada e fortalecida. 
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I - EXPLICITAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ENTIDADE 

ESCOLAR 
 

1.1. Amparo Legal  
 

O Colégio Vila Militar é uma instituição educacional de direito privado e 

tem por objetivo principal ministrar educação formal, de acordo com as 

seguintes leis vigentes:  

 A Constituição Federal;  

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – de Nº 

9394/96 de 20 de dezembro de 1996;  

 O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei de Nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990:  

 Plano Nacional de Educação;  

 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental;  

 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica;  

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental;  

 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;  

 Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica;  

 Estatuto do Idoso;  

 Educação para o Trânsito;  

 Educação Ambiental; 

 Parecer CNE/CEB n.º 06/2005 - Estabelecimento de normas nacionais 

para a ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração;  

 Deliberação n.º 07/99 – CEE/PR - Normas Gerais para Avaliação do 

Aproveitamento Escolar, Recuperação de Estudos e Promoção de 

Alunos, do Sistema Estadual de Ensino, em Nível do Ensino 

Fundamental e Médio;  

 Deliberação n.º 09/2001 – CEE/PR - Matrícula de ingresso, por 

transferência e em regime de progressão parcial; aproveitamento de 

estudos; classificação e reclassificação; adaptações; a revalidação e 

equivalência de estudos feitos no exterior e regularização de vida 



10 
 

escolar em estabelecimentos que ofertem Ensino Fundamental e Médio 

nas suas diferentes modalidades;  

 Deliberação n.º 04/2006 – CEE/PR– Normas Complementares às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana;  

 Deliberação n.º 07/2006 de - Inclusão dos Conteúdos de História do 

Paraná no Currículo da Educação Básica;  

 Lei n.º 13.146/2015 – Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência.  

 Deliberação n.º 02 de 2016 – CEE/PR - Normas para a Modalidade 

Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 

1.2. Oferta de Ensino 
  

A escola está organizada com a seguinte oferta de ensino: 

ENSINO FUNDAMENTAL - Anos Finais 

6.º Ano 11 anos 

 

7.º Ano 

 

12 anos 

8.º Ano 13 anos 

9.º Ano 14 anos 

ENSINO MÉDIO 

1.ª Série 15 anos 

2.ª Série 16 anos 

3.ª Série 17 anos 

 

O colégio oferta do currículo obrigatório será em meio período, manhã, 

tarde ou noite.  

 As salas de aula, os materiais pedagógicos e os recursos de 

aprendizagem reservados aos alunos do Ensino Fundamental e Médio são 

adequados à realidade desse universo. 
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O Colégio Vila Militar oferece a Educação Básica, na 2ª etapa do Ensino 

Fundamental de 6.º ao 9.º ano, com progressão regular por série, nos turnos da 

manhã e tarde; e na etapa do Ensino Médio, da 1ª à 3ª série, nos turnos da 

manhã, tarde e noite. 

Horário de funcionamento: Manhã – 7h20m às 11h55m  

                                             Tarde – 13h05m às 17h40m  

                                             Noite – 18h15m às 22h50m  

Para o Ensino Médio: oferta da 6ª aula diariamente.  
                                   Horário das aulas: 7:30h às 12:45h.  

 

1.3. Composição da Estrutura Profissional 

A estrutura organizacional da instituição está assim composta: 

 Direção. 

 Direção Auxiliar. 

 Divisão de Ensino composta pela seguinte estrutura: 

a) Coordenação Pedagógica com a seguinte organização: 

 Orientação Educacional; 

 Assessoria do Atendimento Educacional Especializado; 

 Assistente Social; 

 Corpo Docente; 

 Conselho de Classe. 

b) Seção Técnica de Ensino. 

 Direção de Turno com a seguinte estrutura: 

 Inspetoria de Pátio. 

 Divisão Administrativa composta pela seguinte estrutura: 

 Almoxarifado; 

 Seção de Obras; 

 Seção de Transporte; 

 Segurança; 

 Setor Financeiro; 

 Serviços Gerais; 

 Profissional de Apoio Escolar; 

 Biblioteca; 
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 Laboratórios. 

 Secretaria. 

 Equipe de Apoio com a seguinte estrutura: 

 Relações Públicas; 

 CTI. 

 

As atribuições de cada função aqui elencadas estão descritas no 

Regimento Escolar. 

 

1.4. Condições Físicas da Instituição 

A Arquitetura, o espaço e o ambiente vão muito além de suas dimensões 

físicas. São, acima de tudo, produto de relações sociais. 

Em se tratando do mundo da educação, a arquitetura e os espaços 

funcionam como um terceiro educador: há um currículo em atuação; por eles 

circulam conteúdos, significados, culturas; eles ensinam algo; contém um 

conjunto organizado de estratégias de ensinar, de regras a seguir, de modos 

de viver e de agir nesses espaços, forjam sujeitos, suas posições e os modos 

de ser sujeito. 

O Colégio Vila Militar, que tem como missão, oferecer um ensino de 

excelência à comunidade de Curitiba, visa proporcionar um espaço favorável à 

aprendizagem significativa, com vistas à preparação de alunos éticos e 

cognitivamente competentes situados na sociedade na qual estão inseridos.  

Segundo Vygotsky (1989), o ser humano cresce num ambiente social e 

a interação com outras pessoas é essencial ao seu desenvolvimento. Portanto 

o lugar estimulante para a criança/adolescente é aquele em que ela/ele se 

sente segura e ao mesmo tempo desafiada (o), onde ela/ele sinta prazer nesse 

pertencimento e se identifique com o mesmo, e, principalmente um local em 

que ela/ele possa estabelecer relações entre seus pares, permitindo ao 

educador perceber a maneira como a criança/adolescente transpõe a sua 

realidade, seus anseios, suas fantasias. Os ambientes devem ser planejados, 

pensando no desenvolvimento físico e pedagógico dos alunos. 
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A estrutura escolar é composta de diferentes ambientes destacando que 

todos são compatíveis com as modalidades atendidas em consonância com o 

Projeto Político-Pedagógico. 

Descrição dos espaços: 

O colégio conta com uma sede de 2500 m2  aproximadamente, dividido 

em 14 salas de aula com capacidade para  35 alunos equipadas com 

multimídia, internet, mobiliário para alunos e professor, quadro de giz e 

ventiladores; 1 sala para os Professores mobiliada com mesas e armários 

individuais, equipada com computador e internet; 1 Laboratório com recursos 

para aulas de Física, Química, Biologia e Ciências e outras disciplinas, 

equipado com microscópios, vidrarias, reagentes, multimídia móvel, ventilador, 

entre outros materiais; 1 Sala Multidisciplinar mobiliada com mesas redondas, 

cadeiras, balcão, quadro de giz, internet, ventilador; 1 Laboratório de 

informática com 20 computadores, multimídia, ar condicionado,  mobiliado com   

bancadas e cadeiras ergonômicas; 1 Biblioteca equipada com bancadas para 

estudo, estantes, ar condicionado, computador para informatização de 

empréstimos e devoluções de livros; 1 Sala de Assessoria para Atendimento 

Educacional Especializado com computador, impressora, internet, ventilador, 

mobiliário para o profissional e usuários, materiais de subsídios aos recursos 

para aprendizagem; 1 Salão Nobre equipado com multimídia, internet, 

equipamentos de som, ar condicionado, cadeiras removíveis, este espaço 

apresenta mobilidade para variação de eventos; 1 Quadra poliesportiva coberta 

com espaço confinado a depósito de materiais e sala para profissional de 

Educação Física; 1 Cozinha equipada com utensílios domésticos; 1 sala de 

enfermaria equipada com maca, balança, medidor de pressão, telefone, 

computador, internet, ventilador; 1 Banheiro Feminino destinado as alunas, 

com cabines sanitárias, inclusive uma destas com  acessibilidade a pessoas 

com mobilidade reduzida; 1 Banheiro Masculino destinado aos alunos, com 

cabines sanitárias, inclusive uma destas com  acessibilidade a pessoas com 

mobilidade reduzida;  5 Banheiros para uso dos profissionais do colégio, os 

localizados no andar superior apresentam cabines sanitárias. 

Os espaços destinados a Gestão Administrativa e Pedagógica são: 1 Sala 

da Direção, 1 Sala de Direção Auxiliar, 1 Sala de Direção de Turno, todas  
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equipadas com computador, impressora, internet, telefone e mobília para 

expediente; 1 Sala para Divisão de Ensino, a qual abrigará Coordenação 

Pedagógica e Seção Técnica de Ensino, ambiente equipado  com 3 

computadores, impressora, telefone, internet e mobiliário para expediente; 1 

Sala para Orientação Educacional e Assistência Social  ambiente equipado  

com 1 computador, impressora, telefone, internet e mobiliário para expediente; 

1 Sala para Divisão Administrativa equipada  com 1 computador, impressora, 

telefone, internet e mobiliário para expediente; 1 Sala para o  Setor Financeiro 

equipada  com 1 computador, impressora, telefone, internet e mobiliário para 

expediente; 1 Secretaria ambiente equipado  com 2 computadores, impressora, 

telefone, internet e mobiliário para expediente; Recepção Escolar mobiliada 

com balcão, 1 computador, internet e telefone. 

1.5. Condições Ambientais da Instituição 

O Colégio Vila Militar está localizado próximo ao centro da cidade de 

Curitiba, ao seu redor há inúmeros pontos comerciais, desde rede de 

hipermercados, clínicas, padarias e comércio. Está estrategicamente localizado 

próximo ao quartel da Polícia Militar do Paraná, o qual abriga a Gloriosa Polícia 

Militar berço da filosofia presente no Colégio. 

1.6. Caracterização da Comunidade Escolar 
 

Associação da Vila Militar - AVM que, década após década, expande 

suas atividades num leque de benefícios aos associados e seus dependentes, 

cria o Colégio Vila Militar para atender seus associados ofertando um ensino de 

qualidade para seus filhos/filhas, netos/netas e para a comunidade 

paranaense. 

A comunidade escolar é formada em sua grande maioria por uma 

clientela de nível sócio econômico médio, considerando os bens de consumo 

de que dispõem e dos bens culturais a que tem acesso. São Policiais Militares, 

profissionais liberais, prestadores de serviços e funcionários públicos. Na 

maioria das famílias a mãe também participa do orçamento familiar. É 

característica também dessas famílias a valorização dos estudos como meio 

de ascensão profissional e social. Têm grandes expectativas com relação ao 

colégio depositando nela seus sonhos e realizações. Como consequência, são 
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muito exigentes, estão muito próximos dos filhos/filhas e são grandes parceiros 

do colégio.  

As famílias são oriundas de diversos bairros de Curitiba e Região 

Metropolitana.   

 

1.7. Gestão Escolar – Articulação da Instituição com a Comunidade 

O Colégio Vila Militar propõe uma participação ativa com os pais ou 

responsáveis, alunos, professores e funcionários através de eventos, 

socializações culturais, filantrópicas, datas comemorativas, plantões de 

atendimento. Os eventos sempre voltados para o desenvolvimento da 

solidariedade dos alunos e familiares. 

A gestão escolar abrange e integra os aspectos político, administrativo, 

financeiro, pedagógico implicados na efetivação da missão educativa. 

Considerando as especificidades e a interligação desses aspectos a instituição 

adotou um modelo de gestão que engloba procedimentos da gestão estratégica 

e da gestão compartilhada.  

Os aspectos administrativo e financeiro se valem especialmente das 

ferramentas do planejamento estratégico enquanto os aspectos políticos, 

pedagógicos se orientam mais pela gestão compartilhada e também pela 

gestão estratégica. 

A gestão compartilhada promove a participação, a corresponsabilidade, 

o diálogo e a sinergia na tomada de decisões para 

planejar/significar/concretizar/avaliar o conjunto de políticas e práticas 

desenvolvidas pela, na e para a comunidade educativa.  
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II. FILOSOFIA E OS PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

2.1. Marco Conceitual  
  

  O Colégio Vila Militar tem como bases filosóficas a hierarquia, a 

disciplina e a formação moral do aluno. Nesse sentido, pautada nos princípios 

liberais, a prática pedagógica expressa uma tendência humanista clássica 

tradicional, a qual consiste na preparação intelectual e moral dos alunos, 

demonstrando a eles normas de conduta, de boa educação e disciplina, de 

direitos e deveres imprescindíveis à vida comunitária.   

  Considerando os objetivos gerais que norteiam a prática escolar e as 

mudanças ocorridas no cenário educacional brasileiro após a década de 1960, 

esta perspectiva conceitual, assumida pelo Colégio Vila Militar, expressa, de 

forma predominante, uma concepção pedagógica produtivista de educação e 

que, em termos gerais, se constitui em uma tendência atualmente dominante 

no Brasil, segundo Saviani (2005). O tecnicismo foi o suporte desta concepção, 

bem como de seu fortalecimento, tendo em vista o plano da organização 

nacional e, hodiernamente, configura a escola e sua prática.   

  Entretanto, e sem fugir à sua essência, é possível afirmar que o colégio 

tem acompanhado o movimento político educacional empreendido no cenário 

nacional, pois aos poucos introduz em sua prática cotidiana, novas formas de 

trabalho pedagógico sem, no entanto, abrir mão da ênfase quanto aos 

conteúdos de ensino, os quais são trabalhados em uma sequência lógica, 

conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

São complementadas por atividades culturais e projetos propostos pela própria 

instituição e que visam complementar sua proposta curricular.   

 Desse modo, ao conceber sua proposta curricular com base nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, pode-se 

perceber um movimento, que esta instituição de ensino, na direção de 

tendências pedagógicas mais progressistas e, sobretudo mais críticas, pois se 

preocupa com a formação de cidadãos críticos, responsáveis e sujeitos de sua 

própria história. Nesta perspectiva, a relação professor/aluno acontece de 

forma interativa por meio de discussão, debates, leituras, trabalhos individuais 

e em grupo.  
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 Significa que o colégio reconhece a necessidade de compreender seu espaço 

como a possibilidade ―de acesso ao mundo letrado, do conhecimento 

científico, da reflexão filosófica e do contato com a arte (PARANÁ, 2010, p.16). 

Da mesma forma, deixa claro que os conteúdos disciplinares serão tratados de 

modo contextualizado a partir de relações interdisciplinares que contribuam 

para fundamentar ― a crítica às contradições sociais, políticas e econômicas 

presentes nas estruturas da sociedade contemporânea.   

 E nessa linha compreendendo que o mundo hoje apresenta 

transformações amplamente inimagináveis relacionadas às Tecnologias de 

Informação e Comunicação a Informática Educativa deve estar diretamente 

incorporada ao desenvolvimento das atividades escolares pelo fato de que 

devem estar preocupadas: 

 com a natureza multicultural dos projetos realizados pelos alunos;  

 com aspectos de segurança; 

 com a combinação de atividades lúdicas, atraentes e interativas para os   

alunos; 

 com a construção em conjunto com sugestões coletivas, visando à 

superação do individualismo; 

 com o fortalecimento das relações de respeito, consideração mútua e 

compreensão; 

 com a valorização da experiência e do conhecimento adquirido de cada 

um; 

 com a discussão da construção de regras de convivência grupal; 

 com o encorajamento da participação de todos nas aulas e atividades 

desenvolvidas; 

 definição de critérios junto aos alunos para que a interação professor-

aluno se dê com crescimento e construção do saber, aproximando o 

corpo discente da cientificidade necessária à sua formação social, 

cultural, ética, moral e profissional. 

Essa nova realidade contemporânea descortina novas fronteiras do 

conhecimento e impõe a necessidade de desenvolver novas capacidades para 

enfrentar e resolver os graves e novos problemas planetários.  

Concepção de Desenvolvimento Humano 
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Entende-se o homem como um sujeito histórico, produtor de sua própria 

existência.  

[...] sabe-se que, diferentemente dos outros animais, 

que se adaptam à realidade natural tendo a sua 

existência garantida naturalmente, o homem 

necessita produzir continuamente sua própria 

existência. Para tanto, em lugar de se adaptar à 

natureza, ele tem que adaptar a natureza a si, isto é, 

transformá-la. (SAVIANI, 1994, p. 21)  

  

 Essa produção se dá por meio do trabalho, sendo essa a principal 

diferença entre o homem e os outros animais. Nesta mesma perspectiva, Paro 

(2001, p. 9) entende o ― homem como sujeito histórico, construtor de sua 

própria humanidade, ou seja, que é, ao mesmo tempo, natureza e 

transcendência da natureza. Ao transcender a natureza, ele se faz sujeito, 

condição inerente a sua própria constituição como ser histórico.  

A criança aprende e se desenvolve nos primeiros anos de vida de forma 

mais intensa se comparada a outras etapas. O colégio acredita que este 

período é a base da formação, é o período da comunicação não verbal de 

extrema importância. A criança aprende várias formas de expressar emoções. 

O ser humano aprende a ver o mundo pelos olhos de quem cuida dele e o 

educa. As relações vivenciadas pela criança nesta fase são muito importantes, 

pois é através dela que a criança aprenderá a ver o mundo como um lugar 

agradável, acolhedor, um lugar onde ela é valorizada e se sente bem. 

A afetividade nas interações sociais estabelecidas com a criança a tomam 

como um ser humano que possui confiança e internaliza sentimentos e 

emoções de elevação da autoestima, sua imagem corporal, que a leva a agir, 

experimentar, superar limites pessoais e se fortalecer para enfrentar os 

desafios. 

Vygotsky (1996) coloca o cérebro como base biológica, definindo limites e 

possibilidades. As funções psicológicas superiores (por exemplo, linguagem, 

memória) são construídas ao longo da história social do homem, em sua 

relação com o mundo. Desse modo, as funções psicológicas superiores 
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referem-se a processos voluntários, ações conscientes, mecanismos 

intencionais e dependem de processos de aprendizagem. 

A criança constrói seu conhecimento utilizando mecanismos básicos de 

assimilação, acomodação e adaptação sobre esquemas que constrói na 

interação com o meio. A construção do conhecimento se dá em espiral e passa 

por uma reorganização, tornando-se mais complexo. Por volta dos seis anos a 

criança dispõe de estruturas cognitivas que construiu em experiências 

anteriores que dão condições de relacionar o novo ao conhecido. 

As concepções de Vygotsky (1996) sobre o processo de formação de 

conceitos remetem às relações entre pensamento e linguagem, à questão 

cultural no processo de construção de significados pelos indivíduos, ao 

processo de internalização e ao papel da escola na construção da 

aprendizagem do conhecimento historicamente elaborado. 

Para Piaget (1996), grande parte do conhecimento construído pelo homem 

é resultado do seu esforço de compreender e dar significado ao mundo. Nessa 

tentativa de interação e compreensão do meio, o homem desenvolve alguns 

equipamentos neurológicos herdados que facilitam o funcionamento intelectual. 

Observando seus filhos na interação com o meio, Piaget percebeu que as 

crianças possuem uma forma particular de pensar e aprender. O erro e o 

acerto são conceitos que estão no cerne do raciocínio infantil e foi a partir da 

relação erro/acerto que Piaget desenvolveu sua teoria de estágios do 

desenvolvimento cognitivo da criança. 

A criança está imersa, desde o nascimento, em um contexto social que a 

identifica; ela se desenvolve desde cedo com a experiência histórica dos 

adultos e do mundo por eles criado. À medida que o aluno, na escola, expande 

seus conhecimentos, modifica sua relação cognitiva com o mundo e age e 

interage com esse saber, ele pode atuar criticamente tanto na ordem social, 

como na ordem política e econômica. 

2.2. Marco Operacional  
  

A expectativa de futuro do CVM é atingir uma educação de excelência, 

visando uma formação intelectual, ética, cívica e moral, com o compromisso de 

preparar cidadãos conscientes para viver em sociedade. Trazendo as 

características peculiares de uma escola militar, entendemos que para 
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atingirmos tal ideal, algumas ações precisam ser aprimoradas com a garantia 

de:  

a) Desenvolver no início do ano letivo uma semana diagnóstica, por meio 

de atividades de Língua Portuguesa e Matemática, a fim de identificar as 

necessidades dos alunos para posterior desenvolvimento de trabalhos 

complementares.   

b) Aprimorar o projeto leitura, organizando no calendário escolar um 

momento na semana para que todos, alunos, professores e funcionários, 

dediquem trinta minutos de seu tempo à leitura de um livro literário. Isto 

implicará em projetos complementares para acompanhamento do 

desenvolvimento desta atividade.  

c) Destacar a importância da participação dos alunos nas atividades 

realizadas no contra turno, como as aulas especializadas e as atividades 

extraclasses. Além de proporcionar o crescimento na formação do aluno, 

estes encontros têm como objetivo fundamental a convivência entre as 

pessoas (alunos, professores, funcionários e pais). No mundo onde os 

contatos de amizade estão sendo substituídos por contatos virtuais, é 

importante estimular a troca real de opiniões e sentimentos. A 

participação em atividades extras está gradativamente deixando de 

interessar aos alunos, que preferem se encontrar nas redes sociais, 

conforme pesquisa realizada.  

d) Estimular a participação de professores e funcionários nos projetos e 

atividades extracurriculares do colégio. As atividades extracurriculares 

despertam habilidades não conhecidas pelos alunos e pelos próprios 

professores, daí a sua importância para o desenvolvimento integral do 

aluno.  

e) Incentivar o trabalho coletivo; todos unidos pelo mesmo objetivo: uma 

educação de qualidade.  

f) Aprimorar a educação inclusiva, dando subsídios para que o professor 

possa realizar com segurança o seu trabalho pedagógico.  

g) Incentivar o uso dos recursos tecnológicos disponíveis no colégio 

(laboratório de informática, salas com lousa digital com tela Touch 

Screen, programas com recursos pedagógicos ricos, tv), por professores 

e alunos, concretizando o trabalho pedagógico com ações integradas de 
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educação e Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, utilizando-

as como metodologia de grande importância no processo educativo. Tal 

ação poderá ser desenvolvida através de parcerias com Universidades, 

onde a troca de informações entre as instituições favorecerá a ambas. 

Porém, não podemos esquecer que nem toda tecnologia do mundo pode 

substituir um bom professor em sala de aula.  

h) Incentivar a participação de professores e funcionários na formação 

continuada.  

i) Estimular a formação dos professores e funcionários no conhecimento e 

domínio das novas tecnologias, através de cursos rápidos e assertivos 

na própria instituição de ensino, objetivando o enriquecimento da 

metodologia utilizada pelo professor em sala de aula, proporcionando 

aos alunos aulas mais interessantes, bem como maior rapidez e 

qualidade nos serviços ofertados pela instituição.  

j) Valorizar a autoestima do aluno, incentivando sempre a sua participação 

nas diversas atividades desenvolvidas no colégio, reconhecendo-o como 

ser único e diferenciado. O acompanhamento constante é e será 

realizado pelas orientadoras e inspetores de pátio. Reconhecer as 

necessidades dos alunos, inclusive no que tange à sua disciplina e 

educação.  

k) Valorizar sempre o aluno que se esforça para atingir seus objetivos, 

aplicando os princípios da meritocracia. Destacar a sua participação em 

atividades extraclasse como na Olimpíada Brasileira de Matemática, 

Olimpíada de Língua Portuguesa, Concursos do Instituto Histórico e 

Geográfico do Paraná, Olimpíada Brasileira de Astronomia, Olimpíada 

Brasileira de Química Junior, ENEM, entre outros. 

l) Homenagear os alunos que se destacam nos concursos internos do 

CVM, nos projetos e nas competições esportivas. 

m) Homenagear os formandos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 

destacando a sua vitória no âmbito escolar. 

 

O projeto educativo do Colégio Vila Militar procura assegurar: 

a) a educação de qualidade como direito social fundamental, estabelecido 

na Constituição Federal, no Plano Nacional de Educação – PNE, no 
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Estatuto da Criança e Adolescente-ECA, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional n.º 9394/96, no Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos – PNEDH;  

b) o desafio da cultura da solidariedade e da paz no currículo promovendo 

a participação em atividades que transcendem o âmbito dos interesses 

individuais e familiares, vivenciando a sensibilidade, a 

corresponsabilidade e a alteridade; é uma educação que acolhe a 

diversidade, promove o diálogo e o respeito; 

c) a educação integral com ampla visão da pessoa e de seu 

desenvolvimento que se traduz num processo formativo de 

subjetividades, de modos de ser sujeito traduzindo em uma visão 

holística do homem (do corpo, da mente, do coração e do espírito); 

d) o compromisso com tempos, saberes fazeres da infância, adolescência, 

juventude, atuando na defesa, promoção e garantia dos seus direitos, 

valorizando suas culturas e subjetividades;  

e) o princípio da multiculturalidade que reconhece a importância das 

diferentes produções culturais e dos processos de significação, opondo-

se à visão cultural hegemônica ao promover a inclusão e o diálogo entre 

as culturas nos espaço tempos educativos;  

f) a corresponsabilidade dos sujeitos da educação via participação 

responsável, abrindo espaço para o debate, para a análise crítica para o 

engajamento, potencializando a aprendizagem política.  

g) o processo educativo pautado no protagonismo infanto-juvenil como 

forma de posicionamento no mundo possibilitando que os sujeitos se 

assumam como capazes de conduzir processos individuais e coletivos;  

h) o cuidado planetário se comprometendo com o manejo sustentável do 

ecossistema, com a preservação da biodiversidade, com a pluralidade 

dos povos, nações e suas culturas; 

i) o acesso ao processo educativo de qualidade, com acompanhamento 

individualizado de cada educando, estabelecendo e fortalecendo 

vínculos de forma a garantir o sentimento de permanência no processo 

educativo, incluindo aqueles advindos dos meios socialmente 

desfavorecidos;  

j) a formação integral do aluno; 



23 
 

k) o trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, 

respectivamente; 

l) a educação em direitos humanos como princípio nacional norteador; 

m) a indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, 

bem como entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem; 

n) a integração de conhecimentos gerais realizada na perspectiva da 

interdisciplinaridade e da contextualização; 

o) o reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta 

dos sujeitos do processo educativo, das formas de produção, dos 

processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes; 

p) a educação para o trânsito; 

q) a educação alimentar e nutricional; 

r) o conhecimento do processo de envelhecimento como respeito e 

valorização do idoso; 

s) a compreensão do currículo no seu contínuo movimento de construção 

para a educação infantil, o ensino fundamental e médio, considerando 

as contribuições e conquistas sociais, culturais, políticas, econômicas, 

científicas e educacionais. 

A educação deve perpassar para a reflexão crítica. Não se pode ater às 

questões como ideologia, reprodução cultural e social, conscientização, 

emancipação, libertação e currículo oculto. A resistência passa a ser discutida.  

Há um deslocamento da pergunta respondida pelo currículo tradicional “O 

que, como e quando ensinar?” Para: Por que ensinar? Para quem ensinar? O 

que ensinar? Como ensinar?  
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III – EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, 
social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os 
alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum 
tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma 
educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que 
conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis [...]. 
(BRASIL, 2008, p. 5)  

 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 208 e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96, no artigo 59, estabelecem a 

educação como direito de todos e garantem a oferta do atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Os 

documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a 

Declaração de Salamanca (1994), influenciaram a formulação das políticas 

públicas da educação inclusiva. Em 1994, com a Declaração de Salamanca se 

estabelece como princípio que as escolas do ensino regular devem educar 

todos os alunos, independente das diferenças individuais.   

O conceito de necessidades educacionais especiais, que passa a ser 

amplamente disseminado, a partir dessa Declaração, ressalta a interação das 

características individuais dos alunos com o ambiente educacional e social, 

chamando a atenção do ensino regular para o desafio de atender as 

diferenças.  

Nesta perspectiva da educação inclusiva torna-se imprescindível que 

nosso colégio esteja preparado para lidar no seu interior com as diferenças. 

Não apenas inserindo fisicamente o aluno na classe, mas construindo 

caminhos alternativos para atender às suas diferenças individuais, por meio da 

adaptação curricular.   

As adaptações curriculares podem refletir na eliminação de objetivos 

básicos ou na introdução de objetivos específicos; na introdução de novos 

conteúdos ou retirada de conteúdos secundários; na modificação da 

metodologia em sala de aula; na alteração de critérios e instrumentos de 

avaliação e na temporalidade.  

Tudo isso para que os alunos possam adquirir conhecimentos e 

habilidades que estão ao seu alcance, que dependem do seu ritmo, atendendo 

assim às diferenças individuais de cada um. 
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As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

consideram-se alunos com necessidades educacionais especiais os que 

durante o processo educacional apresentar: dificuldades acentuadas de 

aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o 

acompanhamento das atividades curriculares, vinculadas a causa orgânica 

específica ou relacionadas às condições, disfunções, limitações ou 

deficiências; dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos 

demais educandos demandando a utilização de linguagens e códigos 

aplicáveis; altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem 

que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

Para se comprovar a deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 

transtornos funcionais específicos ou altas habilidades/supedotação, o laudo 

médico deve ser realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar. A 

tomada de decisões, pela Direção Auxiliar, Coordenação Pedagógica e 

Assessoria do Atendimento Educacional Especializado, quanto ao atendimento 

pedagógico deve ocorrer com a participação da família e a cooperação de 

outros serviços, indicados pela família, quando necessário. 

O colégio oportunizará atividades que favoreçam aos alunos que 

apresentem altas habilidades/superdotação, aprofundamento e enriquecimento 

de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas classes 

comuns, na Sala de Recursos Multifuncionais ou em outros espaços definidos 

pelo sistema de ensino, inclusive para conclusão, em menor tempo, da série ou 

etapa escolar. 

Considerando a demanda, a necessidade de adequação às novas normas 

e buscando um atendimento de qualidade aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, a escola recorrerá a um Plano Educacional 

Individualizado, na Sala de Recursos Multifuncionais, de modo a focalizar as 

potencialidades e dificuldades dos alunos, favorecendo a aprendizagem, bem 

como a possibilidade do sucesso escolar. 

Para realização das adaptações curriculares deve-se considerar o 

significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de 

ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados 

ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, os requisitos para a aprendizagem e as reais necessidades de 
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realizá-la, partindo de criteriosa avaliação com a participação da Direção 

Auxiliar, Coordenação Pedagógica, Assessoria do Atendimento Educacional 

especializado, Corpo Docente, apoio de profissionais de outras áreas de 

atuação e familiares. 

O colégio, tendo como missão uma educação humana, e vê o processo 

de inclusão como um pilar importante e de sustentação para uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

 Acredita-se que o projeto educacional não pode ser uniforme para todos 

os alunos, mas deve analisar as necessidades de cada um, ou seja, a 

implicação de necessárias mudanças na escola seja ela na parte física, 

perseguindo o caminho até o currículo, que deve atender às necessidades de 

reestruturação, adaptação e/ou readaptação (em todos os seus aspectos), 

sendo acessível ao aluno com necessidades educacionais especiais.  

A proposta de trabalho prevê orientação à família demonstrando a ela a 

importância de acompanhamento paralelo com profissionais especializados 

cabendo exclusivamente à família a responsabilidade por esse 

acompanhamento. O colégio solicita ser informado sobre esses 

encaminhamentos os quais irão contribuir para o fazer pedagógico durante o 

processo. 

O direito ao Atendimento Educacional Especializado, no colégio, em Sala 

de Recursos Multifuncionais, seguirá uma organização determinada pela 

Direção Auxiliar em conjunto com a Coordenação Pedagógica e a Assessoria 

do Atendimento Educacional Especializado. Levará em consideração os limites 

inerentes às chamadas adaptações razoáveis (Lei n.º 13.146/2015, Art. 3.º, VI), 

assim entendidas as adaptações, modificações e ajustes necessários e 

adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido para a 

instituição, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que o aluno 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos funcionais 

específicos ou altas habilidades/superdotação possa gozar ou exercer, em 

igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os 

direitos e liberdades fundamentais. 

As orientações educacionais especiais contemplam estratégias e 

materiais específicos; os espaços e os equipamentos são adaptados para o 
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trabalho como o aluno. Aos profissionais são possibilitados cursos de formação 

continuada. 

No ato formal da matrícula os pais e/ou responsáveis pelo aluno deverão 

assinar um documento se comprometendo a seguir os encaminhamentos 

pedagógicos necessários, demonstrado através do Plano Educacional 

Individualizado, para a proteção emocional e afetiva do aluno. Também se 

comprometerão através deste documento a manter o colégio sempre informado 

sobre os laudos médicos e pareceres dos profissionais que acompanham o 

aluno fora do colégio.  

Entende-se que todos esses cuidados aqui mencionados, aplicam-se, 

também, a todos os alunos matriculados.  

O Atendimento Educacional Especializado está centrado na docência de 

educação especial exercida por profissional responsável por orientar o 

processo pedagógico dos alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento, transtornos funcionais específicos ou altas 

habilidades/superdotação, assim classificados por laudo médico 

multiprofissional e/ou interdisciplinar. Além de dar assistência ao aluno com 

necessidades educacionais especiais no que diz respeito a adaptação de 

metodologias, flexibilização curricular, terminalidade, locomoção e avaliação 

adaptada às necessidades educacionais específicas, auxilia os demais 

docentes da classe comum na relação do processo de ensino e aprendizagem, 

sistematizando todos os dados que permitam o estudo individual de cada 

aluno, posicionando-os na estrutura pedagógica do colégio organizado para 

atender, dentro de sua capacidade estrutural e profissional, às especificidades 

educacionais. 

Organização para o Atendimento Educacional Especializado 

 a Coordenação Pedagógica articula a Assessoria do Atendimento 

Educacional Especializado, os profissionais que atendem a 

criança fora da escola e o Professor da classe comum; 

 o Professor da classe comum recebe orientação do Professor 

Especializado construindo, em conjunto, um Plano Educacional 

Individualizado que atenda a especificidade de cada aluno; 
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 o Professor Especializado contribui para a deliberação, orientação 

e posterior acompanhamento junto ao Professor da classe 

comum; 

 o Professor Especializado e Coordenação Pedagógica organizam 

como será feito o atendimento na Sala de Recursos 

Multifuncionais e comunicam aos pais ou responsáveis sobre o 

cronograma de atendimento; 

 os pais ou responsável devem cumprir o cronograma de 

atendimento. 

 O Professor Especializado e Coordenação Pedagógica deliberam a 

partir de: 

 informações significativas sobre as necessidades educacionais 

especiais e sobre históricos de tratamento e atendimento 

anteriores, fornecidos pelos pais e/ou responsáveis; 

 relatórios das escolas pelas quais a criança já tenha passado; 

 orientações, relatórios ou laudos dos profissionais especialistas 

que atendem o aluno fora do colégio;  

 orientações do Conselho Tutelar, que, em casos extremos, auxilia 

o colégio nos procedimentos e encaminhamentos adequados, em 

casos que fiquem demonstrados a negligência da família. 

 Após a matrícula alguns critérios são seguidos: 

 atendimento aos pais ou responsáveis para que os mesmos 

tomem ciência do Projeto Político-Pedagógico e Regimento e dos 

recursos disponibilizados pela instituição para o atendimento 

educacional individualizado; 

 convocação pela Direção Auxiliar para uma reunião com o Chefe 

da Divisão de Ensino, Coordenação Pedagógica e Assessoria do 

Atendimento Educacional Especializado para uma reunião sobre o 

Plano Educacional Individualizado. 

Condições da Escola 
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 A instituição está organizada para acolher alunos com necessidades 

educacionais especiais mediante: 

1. adequação humana, física e material para garantir o direito de 

acesso e permanência do aluno e sua participação na programação 

das atividades letivas previstas no Calendário Escolar; 

2. garantia aos Professores das informações sobre as necessidades 

educacionais do aluno. Observe-se, no entanto, que: 

 não será exigida especialização dos Professores da classe comum 

além da formação acadêmica e pedagógica;  

 qualquer ajuda de custo pela instituição na formação específica do 

professor segue os procedimentos institucionais; 

3. informação sobre os resultados da aprendizagem em relatórios 

específicos, quando solicitados pelos profissionais de outras áreas 

que assistem o aluno fora da escola;  

4. solicitação de Laudos e/ou Pareceres com informações que possam 

colaborar com o processo de ensino e aprendizagem; 

5. não se encontram compreendidas nas obrigações das instituições de 

ensino para a promoção da educação inclusiva a disponibilização de 

profissionais da área da saúde, sendo esta obrigação do Estado e 

da família. 

O Atendimento Educacional Especializado é ofertado na classe comum 

ou em turno contrário, na Sala de Recursos Multifuncionais, para possibilitar o 

máximo desenvolvimento possível do aluno, de seus talentos e habilidades 

segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.  

A apresentação de Laudo Médico, neurológico e/ou psiquiátrico, relatório 

psicológico, psicopedagógico, por parte da família, não significa que o aluno 

será promovido. Apenas são norteadores para os encaminhamentos 

pedagógicos. 

Para alunos com necessidades educacionais especiais serão realizadas 

as adaptações curriculares, flexibilizações temporais na organização da 

aprendizagem e apoios necessários, mediante avaliação realizada pelos 

Professores e Professor Especializado. A proposta de trabalho da escola prevê 

um trabalho interativo com a família como necessário para a garantia do bem-
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estar do aluno. A proposta de intervenção pedagógica é de responsabilidade 

do trabalho realizado na escola e não serão aceitas interferências no processo 

ensino/aprendizagem de profissionais que atendam o aluno fora do ambiente 

escolar. Os pais ou responsáveis pelo aluno podem solicitar que a escola 

estabeleça um canal de comunicação com esses profissionais e que os 

mesmos possam participar das reuniões sobre os encaminhamentos 

pedagógicos e intervenções necessárias. 

A escola adotará, ainda, os seguintes procedimentos: 

a. não será permitido o acompanhamento de qualquer profissional nas 

dependências do colégio sem o consentimento, por escrito, emitido pela 

Direção; 

b. caso o aluno apresentar agressividade com risco ou perigo para ela 

própria ou para o grupo ou colegas será solicitada a presença da família 

para tomada de providências; 

c. persistindo o comportamento mencionado, os pais ou responsáveis 

serão orientados e o caso será encaminhado aos órgãos competentes, 

como Conselho Tutelar ou Ministério Público para tomada de decisão.  

Os pais ou responsáveis deverão comparecer sempre que convocados 

pela Direção Auxiliar e/ou Chefe da Divisão de Ensino para análise da evolução 

do aluno durante o processo educacional bem como para decidirem sobre as 

intervenções necessárias, resguardando o bem-estar do aluno. 

A adequação de número de alunos por turma segue os critérios 

definidos pela mantenedora. 

 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados por critérios e objetivos específicos e 

adequados a cada um deles, estabelecidos pelos Professores envolvidos, 

respeitando-se as suas potencialidades, o desempenho nos conteúdos básicos 

e essenciais, o sistema de progressão seriada e as exigências curriculares do 

colégio. O processo de avaliação seguirá o princípio da comparação da 

aprendizagem do aluno com ele mesmo ao longo do processo e terá o registro 

em forma de Parecer Descritivo. 



31 
 

A educação de qualidade é condição essencial de inclusão e de 

democratização das oportunidades e, o desafio de oferecer uma educação 

básica de qualidade para a inserção do aluno na sociedade e a consolidação 

de sua cidadania é tarefa de todos. 

IV. DA MISSÃO, DA VISÃO, DOS VALORES E DOS OBJETIVOS 

4.1. Missão 

Oferecer formação integral que favoreça a autonomia, por meio de 

educação com qualidade, tendo em vista a transformação social com 

sustentabilidade”. 

4.2. Visão 

“Ser reconhecida como instituição de educação que concretiza o 

processo ensino e aprendizagem, com qualidade, ética e comprometimento”. 

4.3. Valores 

Ser Humano: 

Deve ser inserido em processos de crescimento contínuo com 

autonomia, criticidade, criatividade e amorosidade. 

Ética: 

Valor essencial para a formação cidadã e a educação democrática 

pretendida. 

Comprometimento: 

Com a atuação efetiva de cada um, em prol da aprendizagem e do bem-

estar coletivo. 

Ambiente Sustentável: 

Disseminar culturas conscientes, com atitudes de responsabilidade 

ambiental e solidárias para com as gerações futuras. 

Responsabilidade Social: 

Adotar posturas éticas e compromissos sociais com a comunidade. 
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Informação: 

Ampla, acessível e transparente. 

 

4.4. Objetivos 

Os objetivos educacionais se dividem nos seguintes aspectos: 

 afetividade: fortalecer o sentimento humano com a finalidade de 

saber sentir; 

 criatividade: buscar e imaginar com a finalidade de saber 

inovar; 

 racionalidade: saber refletir e argumentar solidamente; 

 efetividade: saber fazer; 

 criticidade: saber o porquê e para quê; 

 sentido ético: saber até onde ir; 

 sentido cognitivo: interagir com o meio; 

 habilidades: desenvolver harmonicamente as habilidades dos 

alunos, levando-os a interagir com o meio;  

 competência: empregar o diálogo como forma de esclarecer 

conflitos, tomar decisões coletivas, e desenvolver as 

competências almejadas; 

 objetividade: construir uma imagem positiva de si mesmo, 

respeitar–se, confiando na sua capacidade de escolher e realizar 

seu projeto de vida e legitimando normas morais que garantam a 

todos essa realização. 

Ainda: 

 ministrar o ensino visando à formação comum para o exercício 

da cidadania, bem como noções específicas da formação 

militar;  

 instituir um sistema de vida escolar em que haja interação e 

participação democrática de todos os seus componentes;  

 efetivar a ação educacional valorizando a ética, a hierarquia e a 

disciplina na formação de atitudes, a solidariedade e o sentido 

de liberdade com responsabilidade;  
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 proporcionar ao aluno uma formação pedagógica, cultural e 

esportiva de qualidade;  

 direcionar os alunos para a formação Policial Militar objetivando 

o ingresso nas fileiras da corporação na Academia Policial 

Militar do Guatupê, onde são formados Policiais e Bombeiros 

Militares, entre outros cursos como o de formação de oficiais, 

em nível nacional e internacional.   

V – TEMAS TRANSVERSAIS CONTEMPORÂNEOS  

 

Os temas transversais incluem: ética, meio ambiente, saúde, diversidade 

cultural (história e cultura afro e indígena), orientação sexual, gênero, vida 

familiar e social, direitos da criança e do adolescente, direitos humanos, 

educação para consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, 

educação para o trânsito, violência, exibição de filmes de produção nacional, 

símbolos nacionais.  

Eles expressam conceitos e valores fundamentais à democracia e à 

cidadania e correspondem a questões importantes e urgentes para a sociedade 

brasileira de hoje presentes de várias formas na vida cotidiana. É amplo o 

bastante para traduzir preocupações de todo País, são questões em debate na 

sociedade através do qual, o dissenso, o confronto de opiniões que se coloca. 

Objetivos  

 Relatar fatos cotidianos. 

 Reconhecer símbolos comumente utilizados na sociedade. 

 Utilizar a leitura como prática da vida cotidiana. 

 Reconhecer as necessidades do outro para ampliação dos 

relacionamentos. 

 Compreender a parte integrante de uma comunidade construtora de 

cultura. 

 Respeitar opiniões. 

 Perceber a participação das pessoas nos diferentes grupos sociais. 

 Reconhecer a importância da organização e do planejamento na vida 

das pessoas. 
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5.1. Educação Ambiental 

A palavra “ambiental” na tradição da Educação Ambiental Brasileira não 

é apenas empregada para especificar um tipo de educação, mas carrega 

consigo a concepção de valores e práticas, mobilizando os atores sociais 

comprometidos com a prática política-pedagógica transformadora e 

emancipatória capaz de promover à ética e a cidadania ambiental. Nesse 

reconhecimento do papel transformador e emancipatório da Educação 

Ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e 

mundial em que a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da 

natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e 

globais, as necessidades planetárias evidenciam-se na prática social. E 

procurando alinhar esse conceito ao Projeto Político-Pedagógico procura: 

 sistematizar os preceitos definidos na Lei de Educação Ambiental, bem 

como os avanços que ocorreram na área para que contribuam com a 

formação humana de sujeitos concretos que vivem em determinado 

meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas condições 

físicas, emocionais, intelectuais, culturais; 

 orientar as crianças e os adolescentes sobre a importância da 

conscientização ambiental. 

A Educação Ambiental por trazer uma dimensão educacional é uma 

atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 

individual do cidadão um caráter social em sua relação com a natureza e com 

os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a 

finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. 

.  A instituição adota uma abordagem que considere a interface entre a 

natureza, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, 

acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das 

instituições de ensino. A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da 

dinâmica escolar, é desenvolvida como uma prática educativa integrada e 

interdisciplinar, contínua e permanente em todos os níveis não como disciplina 

ou componente curricular específico. A inserção dos conhecimentos 

concernentes à Educação Ambiental será de forma transversal, mediante 

temas relacionados com o meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental. 
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Os professores receberão formação complementar em suas áreas de atuação, 

com o propósito de atender de forma adequada aos princípios e objetivos da 

Educação Ambiental. 

 A instituição de ensino acredita que desenvolver a compreensão 

integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações para 

fomentar novas práticas sociais e de produção e consumo garante a 

democratização e o acesso às informações referentes à área socioambiental 

estimulando a mobilização social e política e o fortalecimento da consciência 

crítica sobre a dimensão socioambiental. Incentivar a participação individual e 

coletiva da comunidade escolar, permanente e responsável, na preservação do 

equilíbrio do meio ambiente é um valor inseparável do exercício da cidadania. 

5.2. Educação em Direitos Humanos 

Educação em Direitos Humanos como processo sistemático e 

multidimensional, orientador da formação integral dos sujeitos de direitos, 

articula-se às seguintes dimensões: 

 afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a 

cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade;  

 formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente 

em níveis cognitivo, social, cultural e político; 

 fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos 

direitos humanos, bem como da reparação das diferentes formas 

de violação de direitos. 

A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal e tratado 

interdisciplinarmente está contemplada nas atividades didática e pedagógica 

com material didático e paradidático, bem como dos diferentes processos de 

avaliação. 

Todos os profissionais serão capacitados com formação continuada em 

atendimento a esse dispositivo legal. 

5.3.  Educação de Cultura e História Afro-Brasileira e Indígena 

A Lei 10639/2003, que estabelece o ensino da História da África e da 

Cultura afro-brasileira nos sistemas de ensino significa o reconhecimento da 
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importância da questão do combate ao preconceito, ao racismo e à 

discriminação na agenda brasileira de redução das desigualdades.  

A Lei 10639/2003 e, posteriormente, a Lei 11645/2008, que dá a mesma 

orientação quanto à temática indígena, não são apenas instrumentos de 

orientação para o combate à discriminação. São também Leis afirmativas, no 

sentido de que reconhecem a escola como lugar da formação de cidadãos e 

afirmam a relevância de a escola promover a necessária valorização das 

matrizes culturais que fizeram do Brasil o país rico, múltiplo e plural.  

O Brasil conta com mais de 53 milhões de alunos em seus diversos 

sistemas, níveis e modalidades de ensino. Os desafios da qualidade e da 

equidade na educação só serão superados se a escola for um ambiente 

acolhedor, que reconheça e valorize as diferenças e não as transforme em 

fatores de desigualdade. Garantir o direito de aprender implica em fazer da 

escola um lugar em que todos e todas sintam-se valorizados e reconhecidos 

como sujeitos de direito em sua singularidade e identidade.  

A população negra é formada pelos que se reconhecem pretos e pardos. 

Esta multiplicidade de identidades nem sempre encontra, no âmbito da 

educação, sua proporcionalidade garantida nas salas de aula de todos os 

níveis e modalidades. A educação, como um direito que garante acesso a 

outros direitos, tem um importante papel a cumprir e a promulgação da Lei 

10639/2003, como posteriormente a 11645/2008, apontam nesta direção.  

A Lei 10639/2003, o Parecer do CNE n.º 03/2004 e a Resolução n.º 

01/2004 são instrumentos legais que orientam ampla e claramente as 

instituições educacionais quanto às nossas atribuições. O trabalho com história 

e cultura afro-brasileira e indígena será contemplado mais aprofundado ao 

longo do trabalho pedagógico. 

5.4.  Educação Ética 

 A ética diz respeito às reflexões sobre as condutas humanas. A pergunta 

ética por excelência é: “Como agir perante os outros? ”.  Verifica-se que tal 

pergunta é ampla, complexa e que sua resposta implica tomada de posição 

valorativa. Além disso, agir eticamente hoje implica em ter mais que 

conhecimentos técnicos, mas possuir habilidades socioemocionais, as ditas 

competências do século XXI. 
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A questão central das preocupações éticas é da justiça entendida como 

inspirada pelos valores de igualdade e equidade. Para agir, trabalhar e ser um 

cidadão ético, é preciso, além das competências cognitivas, exercitar e treinar 

as competências soco emocionais como empatia, resiliência, planejamento, 

capacidade de tomar decisões adequadas, pensar antes de reagir, 

colaboração, determinação, auto-gestão das emoções, adaptação, flexibilidade, 

pensamento crítico, dentre outras. 

 Na instituição, o tema Ético encontra-se nas disciplinas do currículo, 

uma vez que, sabe-se que o conhecimento não é neutro nem impermeável a 

valores de todo tipo.  Finalmente encontra-se nos demais Temas Transversais, 

já que, de uma forma ou de outra, trata de valores e normas. Em suma, as 

reflexões sobre as diversas faces das condutas humanas devem fazer parte 

dos objetivos maiores da escola, comprometida com a formação para a 

cidadania.  

Partindo dessa perspectiva, o tema “Ética” traz a proposta de que o 

colégio realize um trabalho que possibilite: escolhas responsáveis e 

emocionalmente saudáveis, relações positivas entre as crianças, diminuição da 

ansiedade, combate o bullying (tanto para o agredido quanto ao agressor), 

promova o trabalho em equipe, aumente a criatividade e, por fim, desenvolva a 

autonomia moral, condição para a reflexão ética.  

5.5.  Pluralidade Cultural 

 Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso 

respeitar os diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade 

brasileira é formada não só por diferentes etnias, como por imigrantes de 

diferentes países. Além disso, as migrações colocam em contato grupos 

diferenciados. Sabe-se que as regiões brasileiras têm características culturais 

bastante diversas e que a convivência entre grupos diferenciados nos planos 

sociais e culturais, muitas vezes é marcada pelo preconceito e pela 

discriminação.  

O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e 

dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade étnico-cultural que 

compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular 

dos grupos que compõe a sociedade. Nesse sentido, a escola dever ser local 
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de diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando 

as diferentes formas de expressão cultural. 

5.6. Saúde 

 O nível de saúde das pessoas é reflexo da maneira como vivem, numa 

interação dinâmica entre potencialidades individuais e condições de vida. Não 

se pode compreender ou transformar a situação de um indivíduo ou de uma 

comunidade sem levar em conta que ela é produzida nas relações com o meio 

físico, social e cultural. Falar de saúde implica levar em conta, por exemplo, a 

qualidade do ar que se respira, o consumismo desenfreado e a miséria, a 

degradação social e a desnutrição, formas de inserção das diferentes parcelas 

da população no mundo do trabalho, estilos de vida pessoal. 

A escola cumpre papel destacado na formação dos cidadãos para uma 

vida saudável, na média de em que o grau de escolaridade em si tem 

associação comprovada com o nível e saúde dos indivíduos e grupos 

populacionais. Mas a explicitação da educação para a saúde como tema do 

currículo eleva a instituição no papel de formadora de protagonistas – e não 

pacientes – capazes de valorizar a saúde, discernir a participação de decisões 

relativas à saúde individual e coletiva. Portanto, a formação dos alunos para o 

exercício da cidadania compreende a motivação e a capacitação para o 

autocuidado, assim como a compreensão da saúde como direito e 

responsabilidade pessoal e social. 

5.7. Estatuto do Idoso 

A Lei n.º 10741/2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso traz uma 

profunda reflexão para que os alunos cultivem uma cultura de respeito às 

pessoas idosas. O Estatuto destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos afirma todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa, assegurando-se lhe, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade. A consciência em assegurar ao 

idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
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cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. É conteúdo transversal que permeia todas as demais disciplinas 

de maneira que toda a comunidade escolar reflita sobre esse direito. A 

instituição de ensino deve abrir em sua agenda de debates no processo de 

ensino e aprendizagem estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 

divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos 

biopsicossociais de envelhecimento. 

5.8. Educação para o Trânsito 

Para que o trânsito seja inserido no currículo escolar, é indispensável que 

seja concebido e tratado com a finalidade de assegurar o direito de ir e vir: a 

pé, de automóvel, de bicicleta, de caminhão, de barco, de trem ou com 

qualquer outro meio de transporte.  

A compreensão do trânsito como parte da vida cotidiana de todas as 

pessoas; sua necessidade de locomoção no espaço, de comunicação com o 

espaço e, sobretudo de convívio social no espaço público, favorecerá o 

trabalho educativo com foco em atividades nas quais os educandos assimilem 

com clareza que os conflitos no trânsito só podem ser minimizados quando 

valores, posturas e atitudes estiverem voltados ao bem comum.  

A instituição, como espaço determinante à apreensão, à compreensão, à 

análise e à reflexão da realidade torna possível a ação dos educandos como 

sujeitos históricos, pois não há democracia sem participação. E, para viver em 

uma sociedade verdadeiramente democrática é necessário exigir os direitos 

conquistados; conhecer e respeitar as leis; agir com consciência e 

responsabilidade e acompanhar as transformações do mundo, num processo 

de aprendizagem permanente.  

A inserção do tema trânsito no currículo escolar requer, portanto, ações 

educativas permanentes que transcendam a aprendizagem de regras, normas 

e leis de trânsito. É possível ensinar a uma criança como atravessar uma via de 

forma segura. Entretanto, além deste ensinamento, podem ser criadas 

situações que mostrem como ajudar uma pessoa com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento a atravessar a via, por exemplo. Logo, a inserção do 

tema trânsito nas áreas do conhecimento deve ir além de ensinar o que fazer; 

deve ensinar como ser. Trabalhar em favor de uma educação para a vida, que 
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contribua para o desenvolvimento das pessoas em sua socialização no espaço 

público é o grande desafio e o compromisso a ser assumido pelos professores. 

O colégio organiza os objetivos gerais do tema trânsito de forma a 

possibilitar ao aluno:  

a. conhecer a cidade onde vive, tendo oportunidade de observá-la e 

de vivenciá-la; 

b. conhecer seus direitos e cumprir seus deveres ao ocupar 

diferentes posições no trânsito: pedestre, passageiro, ciclista; 

c. manifestar opiniões, ideias, sentimentos e emoções a partir de 

experiências pessoais no trânsito; 

d. identificar as diferentes formas de deslocamento humano, 

desconstruindo a cultura da supervalorização do automóvel; 

e. compreender o trânsito como variável que intervém em questões 

ambientais e na qualidade de vida de todas as pessoas, em todos 

os lugares; 

f. reconhecer a importância da prevenção e do autocuidado no 

trânsito para a preservação da vida; 

g. adotar, no dia-a-dia, atitudes de respeito às normas de trânsito e às 

pessoas, buscando sua plena integração ao espaço público; 

h. conhecer diferentes linguagens (textual, visual, matemática, 

artística, etc.) relacionadas ao trânsito; 

i. criar soluções de compromisso para intervir na realidade.  

5.9.  Sexualidade  

A necessidade de incluir temas sobre a sexualidade no currículo 

aumentou com o crescimento dos casos de gravidez entre adolescentes e o 

risco de contaminação pela Aids. As manifestações da sexualidade aparecem 

em todas as idades e muitas questões são trazidas pelas crianças. Cabe aos 

educadores desenvolver uma reflexão crítica e reflexiva sobre o assunto. 

O tema está ligado ao exercício da cidadania, pois propõe trabalhar o 

respeito por si e pelos outros, além de garantir direitos básicos como saúde, 

informação e conhecimento.  

 No início do Ensino Fundamental, as dúvidas das crianças são 

principalmente sobre o que é o relacionamento sexual, como ele ocorre, as 
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transformações do corpo, a concepção, a gravidez e o parto. Essas dúvidas 

devem ser esclarecidas de forma direta e são importantes porque permitem a 

reflexão sobre o comportamento de meninos e meninas.  

 A orientação sexual visa a desvincular a sexualidade de tabus e 

preconceitos, sem acentuar sua ligação com a doença ou a morte. As 

informações devem enfocar a prevenção, enfatizando a distinção entre as 

formas de contato que envolve risco de contágio e aquelas inofensivas. 

 O sexo está ligado à anatomia, mas o conceito de gênero vem das 

noções de masculino e feminino.  A natureza não é a responsável pelas 

diferenças de comportamento e de lugares que homens e mulheres ocupam na 

sociedade. Essas diferenças aparecem na sexualidade e nas relações 

humanas.  

O conceito de corpo é diferente de organismo. Ele deve ser 

compreendido com um todo integrado e inclui, além de sua anatomia e 

funcionamento, emoções, sentimentos e sensações de prazer e desprazer, ou 

seja, as dimensões biológica, psicológica e social.  

5.10. Educação Fiscal  

Na instituição é um desafio educacional e se constitui como prática 

educativa voltada para o entendimento da realidade social e dos direitos e 

responsabilidades individuais e coletivos. Compreendem a socialização de 

conhecimentos acerca da Administração Pública, dentre elas, a tributação, a 

alocação e o controle dos gastos públicos, conceitos imprescindíveis para a 

consciência da cidadania, tendo por objetivo estimular a criança, enquanto 

cidadã, a ampliar seu entendimento quanto ao funcionamento e 

aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do município, 

estado e nação.  

Esses assuntos serão trabalhados de forma que atendam a realidade da 

comunidade local, regional e federal, representando suas reais necessidades, 

refletidas nas relações sociais vigentes, estando contemplados nas propostas 

curriculares de cada ano. Pretende-se que o aluno desenvolva uma 

consciência voltada para o exercício da cidadania, tornando-se além de 

observadora, participante e entendedora do funcionamento dos instrumentos 

de controle social e fiscal do Estado, contribuindo para a redução das 
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desigualdades sociais, além de ser capaz de compreender e participar do 

processo de arrecadação, aplicação e fiscalização do dinheiro público. 

5.11. Direito das Crianças e Adolescentes  

Assegura a criança e ao adolescente todas as facilidades, com absoluta 

prioridade na saúde, educação, alimentação entre outras, a fim de lhes facultar 

o desenvolvimento pleno, em condições de liberdade e dignidade, sendo estas, 

dever da família, sociedade e Estado. Para que se garantissem todos estes 

direitos criou-se em 1990 uma lei federal, que resguarda à criança e ao 

adolescente, além de estabelecer as obrigações das famílias, da sociedade e 

do governo para com eles. Este documento é popularmente conhecido como 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Nele estão previstos todos os 

direitos, obrigações e sanções dos órgãos competentes, no trato da Criança e 

do Adolescente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – n.º 

9394/96 inclui no currículo conteúdos que tratem dos direitos da criança e 

adolescente.  

O conteúdo expresso nessa Lei, vai além de ser abordado no cotidiano da 

escola, deve ser vivenciado no ambiente escolar e na sociedade, com a 

participação efetiva dos pais em atividades extracurriculares e no 

acompanhamento da vida escolar de seu filho/a. O colégio, enquanto 

instituição de ensino, buscará promover momentos de discussão sobre os 

direitos da criança e do adolescente, enquanto membros de uma sociedade, 

oportunizando a estes menores, condições de se compreenderem enquanto 

indivíduos integrantes da comunidade onde vivem, sabedores de seus direitos 

e automaticamente de seus deveres, tornando-se adultos em potencial.  

Dentro do âmbito escolar, várias medidas serão adotadas a fim de garantir 

os direitos previstos pela lei, sendo assim, através do programa Busca Ativa, 

garante ao educando assiduidade na escola, contribuindo para uma melhor 

aprendizagem e pleno desenvolvimento como indivíduo consciente de sua 

cidadania. No cumprimento do Regimento Escolar, promove-se um ambiente 

favorável de respeito, dignidade e liberdade da criança e do adolescente, 

prevenindo toda forma de violência que possam vir a sofrer.  
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5.12. Drogas e Violência  

Pensar a criança e o adolescente como resultado de determinantes 

históricos, de pertencimento a um grupo social e de uma singularidade, é o 

primeiro passo para podermos tratar das formas de violência que acontecem 

dentro da escola e são próprias do ambiente escolar.  

O tema da violência escolar tem sido uma preocupação de diversos 

segmentos sociais, sendo tratado em debates nas Instituições de Ensino 

Superior, nos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos 

Tutelares, Ministério Público, Juizados da Infância e Juventude e nos últimos 

anos está presente de forma reincidente na mídia. O conceito de violência em 

relação à criança e ao adolescente que predomina na nossa sociedade 

(criminalizando a criança e o adolescente, descaracterizando a violência como 

um fenômeno social) é importante, pois determina as condutas dos sujeitos no 

interior da escola. Sendo que uma de suas consequências a preocupação em 

estabelecer normas disciplinares, delimitando os espaços e tempos de 

interação entre os alunos, no sentido de evitar a violência. A violência escolar 

não é um problema fácil de ser resolvido, é uma situação histórica e de grande 

complexidade, é percorrida por um movimento ambíguo: de um lado, pelas 

ações que visam ao cumprimento das leis e das normas determinadas pelos 

órgãos centrais, e, de outro, pela dinâmica dos seus grupos internos que 

estabelecem interações, rupturas e permitem a troca de ideias, palavras e 

sentimentos. A questão das drogas está repercutindo, cada vez mais, nos 

debates públicos e a escola – enquanto espaço de socialização do 

conhecimento cultural e científico – não pode se omitir dessa discussão, uma 

vez que o foco do trabalho pedagógico também é a prevenção.  

5.13. Ciência e Tecnologia  

Contínua transformação tecnológica em todo o mundo vem influenciando 

as relações sociais. Neste contexto o colégio, ambiente onde se constrói a 

educação formal e, portanto, um ambiente por natureza social, começa a 

refletir sobre a influência das novas tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem. Nestes termos, como resultado do avanço das pesquisas em 

internet, no início do século XXI as tecnologias começam a ser vistas e usadas 

numa outra perspectiva no processo educativo.  
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O colégio começa a se apropriar do uso técnico dos recursos tecnológicos 

para em seguida repensar as formas e metodologias adequadas a cada 

contexto social. Neste tempo as tecnologias educacionais deixam de ser 

encaradas como meras ferramentas que tornam mais eficientes e eficazes as 

ações já sedimentadas, passando a ser consideradas como elementos 

estruturantes de um outro modo de pensar a educação.  

Mediada pela tecnologia e esta, submetida aos objetivos pedagógicos, com 

a finalidade de expressar a diversidade cultural e a realidade em que cada 

escola se insere, as diferentes metodologias empregam os recursos 

tecnológicos. Nesse sentido, a TV, o Rádio, a Internet e o material impresso 

possibilitam a articulação das novas linguagens e a forma como a escola 

articula os novos saberes. Todas as ferramentas podem ser utilizadas como 

instrumentos educacionais. No entanto, faz-se necessário avaliar sua aplicação 

de modo a promover a aprendizagem significativa, crítica e reflexiva. As redes 

digitais possibilitam organizar o ensino e a aprendizagem de forma mais ativa, 

dinâmica e variada, privilegiando a pesquisa, a interação e a personalização 

dos estudos em múltiplos espaços e tempos presenciais e virtuais. Assim, a 

organização escolar precisa ser reinventada para que todos aprendam de 

modo mais humano, afetivo e ético, integrando os aspectos individual e social, 

os diversos ritmos, métodos e tecnologias, para ajudarmos a formar cidadãos 

plenos em todas as dimensões.  
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VI. FUNDAMENTOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO – CONTEÚDOS – 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO E AVALIAÇÃO 
 

6.1. Concepção de Currículo e Conteúdo 

 O termo currículo possui vários sentidos. No entanto, estamos 

concebendo-o a partir do seu papel ideológico e político, ou seja, não como a 

expressão de si mesmo, mas como a expressão de uma concepção de 

sociedade, de cultura, de conhecimento, de educação. Desse modo, não pode 

ser separado do contexto social, uma vez que ele é historicamente situado e 

culturalmente determinado.  

 Desta forma,    

Quando os professores e a equipe escolar planejam o currículo, 

eles realizam uma escolha para responder a estas indagações: 

o que nossos alunos precisam aprender, para que aprender, 

em função de que aprender? Há aí uma espécie de diálogo 

com a sociedade e entre a própria equipe de professores, sobre 

o que é relevante que os alunos aprendam em função de suas 

necessidades pessoais e das necessidades e exigências de 

interesses em jogo na sociedade. (LIBANEO, 2001, p. 143)  

  

De acordo com Libâneo (2001), estudos realizados nas décadas de 60 e 

70 apontam vários tipos de currículo: formal, real e oculto que servem para 

mostrar que o que os alunos aprendem na escola dependem de vários fatores 

e não apenas das disciplinas curriculares. Resumidamente, o currículo formal 

é o conjunto de diretrizes normativas prescritas institucionalmente; o currículo 

real é o que de fato acontece na sala de aula e, o currículo oculto representa 

as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho do 

professor provenientes da experiência cultural, dos valores e percepções 

presentes no meio social e escolar. Em síntese,  

o currículo é o conjunto dos vários tipos de aprendizagens, 

aquelas exigidas pelo processo de escolarização, mas também 

aqueles valores, comportamentos, atitudes que se adquirem 

nas vivências cotidianas na comunidade, na interação entre 

professores, alunos, funcionários, nos jogos e no recreio e 

outras atividades concretas que acontecem na escola que 

denominamos ora de currículo real ora de currículo oculto. 

(LIBANEO, 2001, p. 146)  
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6.1.1. Da Organização do Trabalho Escolar e Abordagem dos 

Conteúdos Curriculares 

 

A forma de abordagem dos conteúdos curriculares, elementos 

fundamentais ao desenvolvimento pessoal e sociocultural dos alunos envolve 

conceitos, procedimentos dos diferentes campos do conhecimento, 

capacidades cognitivas e sociais básicas que sejam adequadas ao ritmo do 

desenvolvimento humano. Preparar o aluno para participar de uma sociedade 

complexa como a atual que requer aprendizagem autônoma e contínua ao 

longo da vida é o desafio que se tem pela frente. O planejamento e o 

desenvolvimento orgânico do currículo superam a organização por disciplinas 

estanques. A integração e a articulação dos conhecimentos, em processo 

permanente de interdisciplinaridade e contextualização, contribuem para uma 

aprendizagem significativa. O que se espera da escola é que ela seja um 

instrumento preparando o aluno para atuar no mundo globalizado em 

constantes e rápidas transformações. 

Inseridos no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio as abordagens 

dos temas são coerentes com a realidade e requerem forma significativa e 

contextualizada de trabalho. A aprendizagem significativa requer intensa 

atividade e envolvimento do aluno em qualquer etapa da educação básica e em 

qualquer idade. Há uma preocupação em respeitar conceitos e experiências 

anteriores, conhecimentos historicamente acumulados, somados à construção 

de novos conhecimentos.  

O currículo sistematiza os processos de seleção e organização dos 

conteúdos escolares com as sequências didáticas, a mediação com os 

procedimentos didáticos, o planejamento das diversas atividades com a 

avaliação da aprendizagem e do desempenho institucional e os programas de 

formação. Para validar-se, promove a abertura e a sensibilidade para que 

sejam identificadas as relações entre a escola e seu entorno social, mas 

principalmente a ação humana em seu interior. Ele deve apresentar uma 

natureza dinâmica e flexível, considerando a complexidade das realidades 

atuais. Importa ser pensado e realizado cooperativamente, de modo que 

integre na sua construção o esforço de todos os educadores.  
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O currículo é sempre o resultado de uma seleção baseada em critérios 

contextualizados social e historicamente para atender a determinados 

interesses. Ele está no centro da relação educativa e incorpora os nexos entre 

saber, poder e identidade e estabelece diferenças.  

O colégio no complexo contexto contemporâneo assume o urgente e 

importante compromisso de conciliar humanismo e tecnologia, os 

conhecimentos científicos que presidem a produção moderna e o exercício da 

cidadania plena, a formação ética e a autonomia intelectual e as competências 

cognitivas e sociais. 

Articular as diferentes áreas de conhecimentos exige que os campos de 

experiência e ensino sigam alguns pressupostos de organização curricular. 

Estes são: 

 visão orgânica do conhecimento; 

 múltiplas interações dos conteúdos das disciplinas;  

 abertura e sensibilidade para identificar as relações entre escola e 

vida pessoal e social, entre o aprendido e o observado, entre o 

aluno e o objeto do conhecimento, entre a teoria e suas 

consequências e aplicações práticas. 

Como consequência, os educadores devem obrigatoriamente 

reconhecer: 

 as linguagens como elemento primordial para a constituição dos 

conceitos, relações, condutas e valores;   

 o conhecimento como construção coletiva;  

 a aprendizagem como mobilizadora de afetos, emoções e 

relações humanas. 

As condições primordiais na organização curricular: 

 estratégias diversificadas - mais raciocínio e menos memória; 

 procedimentos e atividades de “reinvenção” do conhecimento; 

 a contextualização dos conteúdos; 

 a interdisciplinaridade como capacidade de relacionar as 

disciplinas em projetos de trabalho, estudo, pesquisa e ação. 

Na abordagem dos conteúdos curriculares o colégio prevê uma escola 

não excludente, que interaja com outras entidades educativas, que promova as 
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pessoas, que intervém efetivamente na socialização dos seus educandos, que 

se insere no mundo do trabalho, das culturas e das relações sociais e políticas, 

enfim, que ensina que é preciso aprender sempre. 

Os alunos constroem significados a partir de múltiplas e complexas 

interações, contando com a intervenção do professor, mediador profissional na 

interação das crianças com os objetos do conhecimento. Além disso, cumpre 

reconhecer que o contexto da sala de aula traz questões de ordem afetiva, 

emocional, cognitiva, física e de relação pessoal.  

O exercício da tolerância, da negociação e do consenso; o estudo, a 

pesquisa e a reflexão para fundamentar posições e propiciar alternativas; a 

abertura e a flexibilidade, tendo em vista a finalidade pela qual todos se 

empenham. 

O planejamento curricular precisa, como pressuposto fundamental, levar 

em conta as diferenças pessoais. Cada educador traz consigo experiências e 

conhecimentos próprios que enriquecem o debate e garantem legitimidade e 

eficácia ao processo, mas também provocam divergências, confrontos e, às 

vezes, intransigência e desconforto.  

O planejamento curricular apresenta natureza participativa, coerente 

com os princípios e diretrizes do Projeto Político-Pedagógico e que leva em 

conta o contexto sociocultural em que está inserido. 

Esse planejamento corresponde ao processo reflexivo pelo qual 

resultam as decisões curriculares sobre o ensino-aprendizagem-avaliação. 

Constitui o campo do diálogo pedagógico pelo qual o professor define a ação 

didática a partir dos referenciais teóricos, bem como das experiências 

pessoais. Desse processo reflexivo resultam os discursos curriculares: planos 

de ensino, plano de aula, projetos, aulas, instrumentos de avaliação e as 

matrizes curriculares. 

Os conteúdos escolares representam conceitos e princípios e o 

compromisso científico; nos procedimentos da aquisição de habilidades e 

estratégias, visa-se à articulação de objetivos, meios e resultados; nas atitudes, 

normas, valores e a ética; no compromisso filosófico está sustentada a 

intenção institucional. 

Pode-se, a título de organização, estabelecer: 
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 conteúdos conceituais representariam a aprendizagem por 

aproximações sucessivas, que demandam situações distintas;  

 conteúdos factuais corresponderiam em geral a informações ou 

repetições submetidas à memória;  

 conteúdos procedimentais corresponderiam ao saber fazer;  

 conteúdos atitudinais significariam a prática constante, coerente e 

sistemática, em que atitudes e valores almejados sejam 

expressos no relacionamento das pessoas, na escolha e no 

tratamento didático dado aos conteúdos. 

A matriz curricular é entendida como um documento síntese do currículo, 

que compreende a carta de intenções do colégio. Nela explicitam-se os 

conteúdos escolares bem como a sua associação entre os objetivos, indicados 

estabelecendo uma relação dialética em que um atua sobre o outro, atribuindo 

sentido e significado às práticas pedagógicas.  

O desenvolvimento curricular objetiva a constituição de competências, 

habilidades e atitudes que permitam ao aluno os níveis de desempenho 

adequados para: 

 exercer a cidadania, entendida como participação social e política, 

assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e 

sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, 

cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo 

para si o mesmo respeito; 

 colocar-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 na dimensão 

social, material e cultural, como meio de construir 

progressivamente a noção de identidade tanto nacional quanto 

pessoal tornando-se partícipe de um projeto maior de Nação; 

 conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 

brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 

nações, colocando-se contra qualquer discriminação baseada em 
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diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de 

etnia ou outras características individuais e sociais; 

 perceber-se integrante, interdependente e agente transformador 

do ambiente, identificando os seus elementos e as interações 

deles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

 desenvolver o conhecimento equilibrado de si mesmo e o 

sentimento de confiança na sua capacidade afetiva, física, 

cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção 

social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e 

no exercício da cidadania; 

 conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando 

hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade 

de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e 

à saúde coletiva; 

 utilizar as diferentes linguagens como meio para produzir, 

expressar e comunicar as suas ideias, interpretar e usufruir as 

produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo 

a diferentes intenções e situações de comunicação; 

 saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 

tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos; 

 compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos 

processos produtivos; 

 questionar a realidade, formulando problemas e tratando de 

resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a 

criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando a sua adequação;  

 compreender os significados e continuar aprendendo;  

 preparar-se para o trabalho;  

 ter autonomia intelectual e pensamento crítico;  

 ter flexibilidade para adaptar-se a novas condições de ocupação;  

 desenvolver o sentido da ética e da responsabilidade social;  

 relacionar a teoria com a prática; 
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 utilizar das diferentes linguagens - verbal, matemática, gráfica, 

plástica e corporal - como meio para expressar e comunicar suas 

ideias, interpretar e usufruir das produções da cultura; 

 utilizar a Língua Portuguesa para compreender e produzir, em 

contextos públicos e privados, mensagens orais e escritas, 

atendendo a diferentes intenções e contextos de comunicação; 

 desenvolver da capacidade de aprender, tendo como meio básico 

o pleno domínio da leitura, do cálculo e da escrita; 

 compreender o ambiente natural e do social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade; 

 fortalecer os vínculos familiares, dos laços de solidariedade, da 

tolerância e do convívio social fundamentado. 

 

6.2. Concepção de Conhecimento  

  De acordo com (Corazza, 1991, p. 84 apud Gasparin, 2003, p.4):  

o conhecimento se origina na prática social dos homens e nos 

processos de transformação da natureza por eles forjados. [...] 

Agindo sobre a realidade os homens a modificam, mas numa 

relação dialética, esta prática produz efeitos sobre os homens, 

mudando tanto seu pensamento, como sua prática.    

  No entanto, além da realidade material e da ação do homem sobre ela, 

as organizações culturais, artísticas, políticas, econômicas, religiosas também 

dão origem ao conhecimento.  

Enfim, é a existência social dos homens que gera o conhecimento‖ 

(GASPARIN, 2003, p. 4).  

  É na ação do homem sobre o mundo e dos homens entre si que se 

constitui ―[...] o patrimônio social e cultural, representado pelos instrumentos 

de produção, pelas forças produtivas, pelas relações sociais, pela linguagem, 

pelas instituições, pelo pensamento (CORAZZA, 1991, p. 84 apud GASPARIN, 

2003, p. 4). Esse patrimônio da humanidade possui características próprias da 

época, do lugar, da história em que foi produzido. Portanto, é sempre 

contextualizado e determinado por intencionalidade e necessidade humanas.   
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  Desse modo, pode-se afirmar que o conhecimento é resultado do 

trabalho humano no processo histórico de transformação do mundo e da 

sociedade por meio da reflexão sobre esse processo. O conhecimento, 

portanto, como fato histórico e social supõe sempre continuidades, rupturas, 

reelaborações, reincorporações, permanências e avanços (GASPARIN, 2003).   

6.3. Concepção de Infância  

Durante muito tempo a criança foi vista como um adulto em miniatura. 

Não tinha, portanto, vestimenta apropriada, tratamento diferenciado, assumia 

afazeres de adultos, muitas vezes não condizente com suas capacidades 

físicas e intelectuais.  

Ariès, historiador francês, em seus estudos sobre concepção de infância 

analisa diferentes significados atribuído a essa fase distinta da vida adulta. 

Segundo ele, até o fim da Idade Média não existia um sentimento de infância 

como etapa específica da vida humana, com características e necessidades 

próprias. Afirma que é no fim da Idade Média que se inicia um processo de 

mudança, uma vez que a infância passa a ser encarada como sinônimo de 

fragilidade e ingenuidade, sendo alvo de atenção dos adultos. Já no século 

XVIII, a concepção sobre a infância passa pelo disciplinamento e pela moral, 

exercidas especialmente por um processo educacional impulsionado pela 

Igreja e pelo Estado. Esta concepção marca a educação das crianças, 

particularmente no período do capitalismo industrial, no século XIX. Sua 

pesquisa é considerada relevante pelo fato de ter contribuído para a 

compreensão da infância como um conceito construído historicamente.  

Para Kramer (1995) o conceito de infância se diferencia conforme a 

posição da criança e de sua família na estrutura socioeconômica em que se 

inserem. Portanto, não há uma concepção infantil homogênea, uma vez que as 

crianças e suas famílias estão submetidas a processos desiguais de 

socialização e de condições objetivas de vida. Segundo a autora, as crianças 

são sujeitos sociais:   

nascem no interior de uma classe, de uma etnia, de um grupo 

social. Os costumes, valores, hábitos, as práticas sociais, as 

experiências interferem em suas ações e nos significados que 

atribuem às pessoas, às coisas e às relações. (KRAMER, 2007, p. 

17)  
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 Nesse sentido, cabe à escola, reconhecer estes sujeitos como capazes 

de aprender os diferentes conhecimentos acumulados pela humanidade e 

sistematizados como conteúdos pela escola, respeitando a singularidade da 

infância.  

Algumas peculiaridades que marcam esta fase da vida explicitam as 

formas que as crianças desenvolvem, na interação social, para aprender e 

relacionar-se com o mundo: a grande capacidade de aprender; a dependência 

em relação ao adulto, o que exige proteção e cuidados; o desenvolvimento da 

autonomia e autocuidados; o intenso desenvolvimento físicomotor; a ação 

simbólica sobre o mundo e o desenvolvimento de múltiplas linguagens; o 

brincar como forma privilegiada de apropriar-se da cultura; a construção da 

identidade, por meio do estabelecimento de laços sociais e afetivos (FARIA & 

SALLES, 2007 apud GUSSO, 2010, p. 11).  

Atualmente a criança é vista como um ser completo que apresenta 

características próprias. O Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998) afirma que as crianças possuem uma natureza singular, que as 

caracterizam como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito 

próprio. Sendo assim, durante o processo de construção do conhecimento, as 

crianças se utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade 

que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que procuram 

desvendar‖. Nesse sentido constroem o conhecimento a partir das interações 

que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem.   

6.4. Concepção de Adolescência    

 A adolescência é o período da vida humana entre a puberdade e a vida 

adulta.   Ariès (1978, p. 46) acredita que a adolescência, assim como a 

infância, também nasceu sob o signo da Modernidade, a partir do século XX. 

Para o autor, somente após a implantação do sentimento de infância, no século 

XIX, tornou-se possível a emergência da adolescência como uma fase com 

características peculiares e únicas.   

De acordo com Frota (2007), a maior parte dos estudiosos do 

desenvolvimento humano define que ser adolescente é viver um período de 
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mudanças físicas, cognitivas e sociais que, juntas, ajudam a traçar o perfil 

desta população. Atualmente, fala-se da adolescência como uma fase do 

desenvolvimento humano que faz uma ponte entre a infância e a idade adulta. 

Nessa perspectiva de ligação, a adolescência é compreendida como um 

período atravessado por crises, que encaminham o jovem na construção de 

sua subjetividade.  

  Em síntese,   

a adolescência deve ser pensada para além da idade 

cronológica, da  puberdade e transformações físicas que ela 

acarreta, dos ritos de passagem, ou  de elementos 

determinados aprioristicamente ou de modo natural. A 

adolescência deve ser pensada como uma categoria que se 

constrói se exercita e se re-constrói dentro de uma história e 

tempo específicos. (FROTA, 2007, p. 154)  

     

6.5. Concepção de Ensino e Aprendizagem  

No Colégio da Vila Militar, a relação ensino e aprendizagem ocorre de 

forma interativa entre professor e aluno, na qual ambos são sujeitos ativos 

nesse processo.   

O papel do professor é direcionar o processo pedagógico, interferir e criar 

condições necessárias à apropriação do conhecimento, enquanto 

especificidade da relação pedagógica. Compete a ele organizar situações de 

aprendizagem, por meio do saber científico, que leve o aluno a formar 

concepções, conceitos, aprimorar seus processos de pensamento, desenvolver 

novas hipóteses e (re) significar seus conceitos. Enfim, que esse saber 

mediatizado gere a iniciativa e a independência na assimilação de novos 

conhecimentos.   

 Nesta perspectiva, é importante que a sua ação pedagógica, ―o que 

ensinar e como ensinar, esteja articulada ao para quem e para quê, 

representando a unidade entre os conteúdos teóricos e instrumentais do 

currículo. Organizando o ensino, articulando o conteúdo escolar à realidade 

concreta, o professor leva o aluno a perceber como este conteúdo se traduz na 

vida real de todos e na vida de cada um.  
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Para Palangana e Galuch (1999, p. 232) ―um ensino que persegue as 

finalidades acima mencionadas, evidentemente prioriza 

conteúdos/conhecimentos interdisciplinares, explora vários aspectos que 

envolvem um tema e promove a compreensão destes conteúdos sem perder o 

sentido social que lhe são peculiar. As autoras prosseguem: diante da 

necessidade de um pensamento reflexivo, da análise dos fenômenos, em suas 

dimensões sociais, científicas, políticas, a interdisciplinaridade se apresenta 

como um ponto fundamental para o ensino escolar.  

 Diante desta concepção de ensino e aprendizagem o professor do CVM 

utiliza metodologias de ensino diversificadas, tais como: discussões coletivas e 

em pequenos grupos, debates, leituras, trabalhos individuais e em grupo, 

atividades culturais e projetos extraclasses.  Pode-se dizer que sua 

metodologia se resume em problematizar a realidade, tendo como ponto de 

partida a prática levando à superação do senso comum por meio da busca de 

novos conhecimentos.  

6.6. Linguagem e Tecnologia 

As linguagens e as tecnologias no colégio se constituem também em 

importantes instrumentos de mediação e objetos de pesquisa, investigação e 

conhecimento. Bem utilizadas, são as novas formas de tecnologias, nada mais 

do que novas linguagens. Nesse contexto, o ambiente escolar movimenta-se 

para adequar-se, às inovações tecnológicas e às múltiplas linguagens, 

potencializando a construção mediada de conhecimentos e saberes.  

No convívio com os componentes curriculares e seus espaços 

empíricos, o uso das tecnologias e das linguagens também favorecem as 

trocas entre diferentes conhecimentos na medida em que são utilizadas com a 

intenção de melhorar e potencializar a produção de currículos, os processos de 

ensino e aprendizagem, os contratos didáticos, a gestão da sala de aula e 

podem sugerir caminhos para a integração das diferentes mídias aos 

processos pedagógicos. 

6.6.1. Linguagem 

As linguagens são produtoras de significados e de identidades. Fazem 

mais do que representar o mundo. Elas criam aquilo que passa por real. O 
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mundo, a realidade, a vida, os sujeitos são produzidos nas práticas culturais e 

políticas de linguagem, em tramas de significados e em processos de 

significação. 

No âmbito do colégio é importante que os componentes curriculares se 

percebam, a um só tempo, como linguagem e como produtoras de uma 

linguagem específica. Isto porque no interior de cada componente curricular, 

bem como na relação entre eles, são produzidos significados, conceitos, 

terminologias, noções.  Sob outro aspecto, os componentes curriculares 

utilizam-se de linguagens advindas de outros campos do conhecimento na 

ampliação dos objetos de estudo e das metodologias. É justamente nesse 

contexto que as múltiplas linguagens, as mídias e as tecnologias devem ser 

exploradas. 

Neste sentido, deve-se investir no trabalho organizado e sistematizado, 

com a linguagem de especialidade do componente curricular e com as 

múltiplas linguagens que os atravessam, no sentido de se privilegiar as práticas 

de leitura e produção das diversas formas textuais, midiáticas e tecnológicas. 

As linguagens e as tecnologias articulam interfaces que constituem 

espaços de intencionalidades que reúnem simultaneamente a criatividade 

individual e coletiva. 

Expressam um posicionamento político-ideológico ao construir uma 

visão de mundo, sugerindo um entendimento das representações sobre as 

realidades e uma perspectiva de ação que sintetiza o pensamento de uma 

época.  

Tecnologias e linguagens são marcas e construções dinâmicas do 

espírito humano diante de seus questionamentos, de suas necessidades e das 

questões que lhe são postas. As linguagens, nessa perspectiva, constituem o 

mundo e são constituídas por ele em um movimento contínuo de interação, 

construção e desconstrução. As práticas de linguagem que compõem a vida 

social, em toda a sua dimensão, vão variar em razão das situações, culturas, 

valores e atitudes, dando origem a um emaranhado e complexo feixe de 

relações sócio verbais. O exercício da compreensão das diversas e diferentes 

linguagens que compõem o mundo exige a análise de contextos, das 

identidades dos sujeitos envolvidos e das inúmeras variáveis que o 
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atravessam, pois, a compreensão é um ato de produção e apropriação de 

sentidos que se caracteriza pela momentaneidade.  

6.6.2. Tecnologia 

As tecnologias constituem-se como técnica em movimento e produzem 

respostas associadas ao atual estatuto epistemológico das ciências, 

espelhando uma forma de interagir com o mundo que vem se traduzindo por 

meio de objetos tecnológicos. Esses objetos inspiram novos pensares e 

fazeres, disparando questionamentos, alimentando o circuito das reflexões 

criativas e dos posicionamentos críticos frente às questões do mundo. 

Integradas à ação do professor, as tecnologias capturam atenções para 

a reinvenção de suas possibilidades e sugerem a necessidade de um 

letramento digital que sublinha a imponderabilidade do espaço dessa nova 

escrita, evidenciando um novo gestual com significativos efeitos sobre o 

sistema cognitivo. A virtualização do suporte dessa nova escrita afeta a cultura 

do registro e dá ao exercício da memória um novo alcance. A própria noção de 

síntese é alterada, pois é possível o armazenamento integral dos eventos, 

registrando-se no espaço virtual, para acesso instantâneo em qualquer lugar do 

mundo, imagens, sons, movimentos. 

Por sua vez, as tecnologias atuam sobre e com as outras ciências – e 

demais formas de conhecer – e suas singularidades epistemológicas; sofrem, 

também, interferências que ressignificam o seu uso original, abrem-lhe novos 

atributos, dão-lhe novos e imprevistos alcances, incorporam intenções 

humanas, adquirem movimentos e significados.  

   O que os professores fazem para favorecer o aprendizado de conteúdo 

é conhecimento na ação, é tecnologia. A tecnologia sempre foi utilizada em 

todos os sistemas educacionais, não podemos confundi-la com aparelhos, 

máquinas ou ferramentas. Todos utilizam alguma tecnologia em suas aulas. A 

construção de projetos pedagógicos estruturados pela interface das tecnologias 

deve levar em consideração as inúmeras possibilidades de apoiar processos 

de aprendizagem associados às tecnologias permitindo responder de forma 

qualificada ao desafio de construir diferentes currículos de aprendizagem para 

a diversidade de sujeitos em processo de aprendizagem 
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   Tecnologia não se reduz apenas a objetos materiais, como um 

computador, um scanner, uma filmadora, uma lousa digital ou à imaterialidade 

dos softwares para edição de textos, sons e imagens. A UNESCO apresenta 

uma dupla concepção do conceito de tecnologia educacional:  

 uso para fins educativos dos meios nascidos da revolução das 

comunicações, como os meios audiovisuais, televisão, 

computadores e outros tipos de hardware e software;  

 modo sistemático de conceber, aplicar e avaliar o conjunto de 

processos de ensino e aprendizagem, levando em consideração os 

recursos técnicos e humanos e as interações, como forma de obter 

uma educação mais efetiva. 

6.7. Metodologia 

A sequência didática é uma estratégia que favorece a 

interdisciplinaridade, visto que os objetos de estudo estabelecem interfaces 

com os diversos contextos, situações e componentes curriculares. Ela permite 

levar em conta, ao mesmo tempo e de maneira integrada, os conteúdos de 

ensino, os objetivos de aprendizagem e a necessidade de variar os suportes, 

as atividades, os exercícios. Facilita o planejamento contínuo e a explicitação 

dos objetivos de aprendizagem.   

A operacionalização de projetos e sequências didáticas, na perspectiva 

do currículo integrado, da abordagem interdisciplinar das áreas do 

conhecimento prevê a utilização de múltiplas linguagens e a solidariedade 

como eixo transversal no processo curricular.   

O trabalho integrado, interdisciplinar alarga as possibilidades de 

compreensão, construção e contextualização dos saberes e flexibiliza o fazer 

pedagógico/conhecimento/saberes, explicitando as formas de relação, de 

reciprocidade e de aproximação em diferentes áreas.  

A metodologia do CVM é diversificada em termos de estratégias, sendo 

as principais: 

 aulas expositivas; 

 dinâmicas de grupos; 

 aulas de laboratório; 

 pesquisas de campo; 
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 projetos interdisciplinares; 

 temas mensais; 

 aulas ao ar livre; 

 leitura de livros diversificados; 

 aulas lúdicas; 

 debates; 

 apresentações orais; 

 dramatização. 

Procurando sempre estimular no aluno a habilidade de adquirir 

conhecimentos novos o tempo todo voltado para a exigência do mundo 

moderno, o CVM se preocupa em dar as ferramentas necessárias para que 

esse aluno sinta-se apto a enfrentar o século XXI que exige um cidadão cada 

vez mais ágil em se conectar com conhecimentos de áreas distintas, como 

também desenvolver uma pessoa com espírito crítico com a habilidade 

necessária para filtrar e interpretar o grande número de informações existentes 

no mundo globalizado do qual é sujeito coo participativo. 

6.8. Avaliação  

A avaliação tem sido objeto de estudos no campo educativo, tanto pelas 

discussões teóricas sobre o tema como pelas necessidades de mudança na 

cultura avaliativa praticada diariamente por um número significativo de 

professores, acentuando o fracasso escolar. É comum perceber que ao mesmo 

tempo em que a concepção de avaliação presente no discurso da maioria dos 

professores está vinculada à avaliação diagnóstica, na prática efetiva se uma 

avaliação classificatória, seletiva, refletindo em falsas oportunidades de atender 

às reais necessidades dos alunos. Com a função classificatória, a avaliação 

não auxilia em nada para o avanço e crescimento do aluno, uma vez que não 

cumpre sua verdadeira função de diagnosticar o processo ensino – 

aprendizagem, isto é, não permite que o professor conheça os resultados de 

sua prática pedagógica como não permite o aluno verificar o seu desempenho. 

Somente com uma função diagnóstica ela pode cumprir com essa finalidade. 

Mas, para que o professor dê um novo encaminhamento para a sua prática 
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avaliativa será preciso redefinir ou definir os rumos de sua ação pedagógica, 

uma vez que ela não é neutra.  

  
Ela se insere num contexto maior e está a serviço dele. Então, o 
primeiro passo que nos parece fundamental para redirecionar os 
caminhos da prática da avaliação é assumir um posicionamento 
pedagógico claro e explícito. Claro e explícito de tal modo que possa 
orientar diuturnamente a prática pedagógica, no planejamento, na 
execução e na avaliação.  (LUCKESI, 2008, p. 42)   

  

  A avaliação não implica apenas na aferição de nota, mas nas relações 

que perpassam, simultaneamente, a organização pedagógica da escola, a 

didática, a relação ensino/aprendizagem. Nesse sentido, a avaliação da 

aprendizagem escolar deve estar presente em todos os momentos, balizando o 

antes, o durante e o depois da ação pedagógica. Para Ludke (1994, p.33 apud 

FERREIRA, 2004, p. 42) o aluno [...] aprende toda hora: na dúvida, na 

pergunta, no relacionamento entre os colegas, no conteúdo trabalhado em 

turma, na dúvida ou explicação do colega (...). Cabe à professora estar atenta a 

isso e favorecer a aprendizagem contínua.   

  A avaliação, nessa concepção, é compreendida enquanto ato 

diagnóstico e formativo, como o contínuo acompanhamento do desempenho 

escolar do aluno, a fim de detectar seus avanços e suas dificuldades.   

A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de 
compreensão do estágio da aprendizagem em que se encontra o 
aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para 
que possa avançar no seu processo de aprendizagem. Se é importante 
aprender aquilo que se ensina na escola, a função da avaliação será 
possibilitar ao educador, condições de compreensão do estágio em 
que o aluno se encontra, tendo em vista poder trabalhar com ele para 
que saia do estágio defasado em que se encontra e possa avançar em 
termos de conhecimentos necessários. Desse modo, a avaliação não 
seria tão-somente um instrumento para a aprovação ou reprovação 
dos alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico de sua situação, 
tendo em vista a definição de encaminhamentos adequados para a 
sua aprendizagem. Se um aluno está defasado não há que, pura e 
simplesmente, reprová-lo e mantê-lo nesta situação. (LUCKESI, 2008, 
p. 81)   

  

Está, portanto, diretamente ligada à aprendizagem dos conteúdos e à 

metodologia adotada pelo professor. A avaliação deve identificar as 

dificuldades dos alunos para que o professor possa rever sua prática 

pedagógica a fim de proporcionar a aprendizagem.  A LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional) – Lei Nº 9394/96, endossa esta postura 
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avaliativa e recomenda em seu artigo 24, Inciso V, Alínea a: avaliação contínua 

e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre 

os de eventuais provas finais.   

Com o intuito de superar as dificuldades de aprendizagem apresentadas 

pelos alunos durante o bimestre, o colégio oferta a recuperação paralela, que é 

um direito previsto na legislação vigente.  

Uma vez diagnosticadas as dificuldades apresentadas pelos alunos, à 

recuperação será organizada a partir da retomada de conteúdos na aula, 

momento em que o professor auxilia o aluno a avançar na apropriação e 

elaboração do conhecimento.   

Em síntese, com a elaboração do Projeto Político-Pedagógico o que 

estamos propondo é uma cultura avaliativa fundamentada no compromisso do 

professor com a aprendizagem de todos os alunos.   

Os processos avaliativos devem:  

 Do ponto de vista docente servir para analisar e compreender as 

estratégias de aprendizagens utilizadas pelos alunos, acompanhar 

e comunicar, promover feedback individualizado aos alunos e, 

afirmar, (re)orientar e regular as ações pedagógicas.   

 Do ponto de vista do aluno possibilitar a percepção das conquistas 

obtidas ao longo do processo, e desenvolver a metacognição que 

compreende a consciência do próprio conhecimento e a regulação 

dos processos de construção do conhecimento. 

A ação de avaliar deve ser processual e compartilhada, e demandará 

assertividade, organização, sensibilidade e criticidade. As estratégias e 

instrumentos avaliativos, em relação aos tempos e movimentos de ensinar e 

aprender, devem ser diversificados, diferenciados, coerentes e adequados de 

forma a garantir a qualidade da educação.  

Os dados da avaliação viabilizam o amadurecimento e a melhora 

continuada do projeto educativo institucional e a orientação do processo 

decisório. Esse processo dialógico irá consolidar o conhecimento institucional, 

relacionado com a sua capacidade de conhecer-se, de avaliar-se.  

Consequentemente, avaliações periódicas são essenciais.  
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Os alunos devem estudar diária e continuamente, pois a avaliação ocorre 

constantemente através de pesquisas, provas escritas, projetos, tarefas de 

casa, resumos e todas as formas de observação diagnóstica que ocorrem 

durante o processo e o ano letivo. Prevalecendo sempre o aspecto qualitativo 

sobre o quantitativo. 

Nesse tipo de ambiente, os alunos descobrem diversas relações 

significativas entre ideias abstratas e aplicações práticas no contexto do mundo 

em que vivem; os conceitos são interiorizados em um processo em que 

envolve descobrir, reforçar, relacionar, experimentar, aplicar, cooperar e 

transferir. E é aí que a avaliação deve ser vista não apenas como um 

instrumento com um fim em si mesmo, mas como uma bússola que irá conduzir 

todo o processo educativo. 

Nesta perspectiva aprender num contexto de interação com os outros 

alunos é uma estratégia fundamental. Na troca reside uma comunicação 

efetiva, pragmática e realista. A capacidade de se comunicar efetivamente, 

dividir informação, trabalhar em equipe são instrumentos de uma avaliação que 

vai muito além da observação. Ela colhe realmente resultados daquilo que se 

está ensinando e do que foi aprendido. 

Ao contextualizar a aprendizagem não se tem outra forma de avaliar 

senão também de forma efetivamente contextualizada. Os instrumentos de 

avaliação não se podem contrapor à maneira em que se desenvolveu o 

processo ensino/aprendizagem. 

O que está aqui apresentado tem a finalidade de demonstrar que a 

avaliação será o termômetro, o fruto que será colhido de todo o processo da 

aprendizagem.  

Processos de Avaliação 

Serão utilizados como técnicas e instrumentos de avaliação, a observação 

contínua e permanente do desempenho do aluno nas diversas atividades 

escolares desenvolvidas. Depois de percorridas as etapas para conclusão do 

processo de avaliação, e detectada a não apropriação do conhecimento, o 

professor deverá considerar sua metodologia adotada, a profundidade do 

tratamento do conteúdo trabalhado o percurso do aluno no processo de 

construção do conhecimento. Feita esta avaliação diagnóstica, o professor em 

parceria com o aluno, procurará retomar os conteúdos não apreendidos para 



63 
 

uma reavaliação.  

A escola entende a avaliação como parte do processo 

ensino/aprendizagem que ocorre de forma contínua, cumulativa e diversificada. 

São adotados como instrumentos e técnicas de avaliação: 

 atividades de pesquisa; 

 resoluções de situações problemas; 

 relatórios de trabalhos individuais e/ou em equipe; 

 relatórios de observações realizadas em visitas pedagógicas; 

 apresentações orais dos trabalhos de pesquisa;  

 apresentação de materiais escolares e pesquisas solicitadas;  

 avaliação formal escrita; 

 estratégias metodológicas de avaliação diferenciadas levando em 

consideração os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, transtornos funcionais específicos e superdotados 

ou com altas habilidades. 

A avaliação será expressa em notas de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez 

vírgula zero) e da apuração da assiduidade, devendo ser considerados os 

resultados obtidos durante o período letivo, num processo contínuo cujo 

resultado final venha a incorporá-los expressando a totalidade do 

aproveitamento escolar tomado na sua melhor forma. 

É vedada a avaliação em que os alunos são submetidos a uma só 

oportunidade de aferição. A realidade individual do aluno e o domínio dos 

conteúdos necessários determinam os procedimentos a serem adotados. 

No Ensino Fundamental e no Ensino Médio a avaliação seguirá com o 

sistema de nota mínima para a aprovação, ou seja, o aluno que não atingir a 

média 7,0 (sete vírgula zero) será considerado reprovado.  

 Para efeito de cálculo do rendimento anual, será aplicada a seguinte 

fórmula: 

                               MA = 1.º B + 2.º B + 3.º B + 4.º B 

                                        _____________________   > ou = 7,0 

                                                          4 

Após a recuperação paralela será mantida a maior nota. 
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Será ofertada a Recuperação final em dezembro, após os 200 

(duzentos) dias letivos, para os alunos com desempenho anual inferior à média 

7,0 (sete vírgula zero). 

        Para efeito de cálculo do rendimento após recuperação final, será 

aplicada a seguinte formula:  

REND ANUAL FINAL= REND ANUAL x 60 + REC FINAL x 40 

                                                                10 

 A revisão dos resultados das avaliações poderá ser requerida no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, de dias úteis, a partir da comunicação dos 

mesmos. 

 Não haverá retenção exclusivamente nos componentes curriculares da 

parte diversificada.  

 A recuperação destina-se a alunos de desempenho escolar inferior à 

média 7,0 (sete vírgula zero).  

 Serão promovidos os alunos que apresentarem frequência igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento) anual e rendimento anual igual ou 

superior à média 7,0 (sete vírgula zero) durante o ano letivo. 

      Serão considerados retidos os alunos que apresentarem: 

 frequência inferior a 75% (setenta e cinco) com qualquer 

rendimento; 

 frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e 

rendimento anual inferior à média 7,0 (sete vírgula zero). 

 Aos alunos com necessidades educacionais especiais serão observados 

a flexibilidade curricular, temporalidade específica e adaptações respeitando 

suas reais condições de aprendizagem e desenvolvimento. 

Conselho de Classe 

O Conselho de Classe enquanto um órgão colegiado de natureza 

consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos atuará em cada 

classe da escola, e irá avaliar o processo ensino-aprendizagem na relação 

professor/aluno e os procedimentos adequados a cada caso. Haverá tantos 

Conselhos de Classe quanto forem as turmas da instituição de ensino. 
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Ao Conselho de Classe cabe: 

 estudar e interpretar os dados da aprendizagem na sua relação com o 

trabalho do professor, na direção do processo ensino-aprendizagem; 

 acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos; 

 analisar os resultados da aprendizagem na relação com o 

desempenho da turma, com a organização dos conteúdos e o 

encaminhamento metodológico; 

 utilizar procedimentos que assegurem a comparação com parâmetros 

indicados pelos conteúdos necessários de ensino, evitando a 

comparação dos alunos entre si. 

O Conselho de Classe reunir-se-á conforme previsto em Calendário e 

extraordinariamente sempre que um fato relevante assim o exigir. A 

convocação será feita através de edital, com antecedência de 48 horas. 

O Conselho de Classe compete: 

 emitir parecer sobre assuntos referentes ao processo ensino-

aprendizagem, respondendo a consultas feitas pela Direção e Chefe 

da Divisão de Ensino; 

 analisar as informações sobre os conceitos curriculares e encaminha-

mentos metodológicos bem como o processo de avaliação que afetem 

o rendimento escolar; 

 propor medidas que viabilizem o melhor aproveitamento escolar, 

tendo em vista o respeito à cultura do aluno, integração e 

relacionamento com os demais alunos na classe; 

 estabelecer planos viáveis de recuperação de alunos, em 

consonância com o Plano Curricular da instituição; 

 colaborar com a Coordenação Pedagógica na elaboração e execução 

dos planos de adaptação de alunos transferidos, quando se fizer 

necessário; 

 decidir sobre aprovação ou reprovação dos alunos que, após 

apuração dos resultados finais, não atinjam o mínimo solicitado no 

sistema de avaliação. 

As reuniões do Conselho de Classe serão lavradas em Livro Ata próprio 

para essa finalidade por secretário “ad hoc”. 
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6.9. Classificação e Reclassificação  

Amparada na legislação em vigor a escola adotará os procedimentos 

descritos para Classificar ou Reclassificar o aluno para posicioná-lo na etapa 

de estudos compatível com a idade, experiência e desempenho, adequados 

por meio formais ou informais. 

As avaliações diagnósticas compreenderão instrumentos de aferição de 

conteúdo, grau de maturidade, além de relatórios de observação dos 

professores. 

Uma comissão formada por professores, Coordenação Pedagógica e 

Direção do colégio irá efetivar o processo com a orientação expressa do 

Núcleo Regional da Educação. 

6.10. Progressão Parcial 

O colégio não adota o regime de Progressão Parcial e não receberá 

alunos transferidos com esse regime. 

6.11. Revalidação e Equivalência de Estudos 

  Instituição de ensino credenciada pelo CEE realizará a revalidação 

referente ao Ensino Fundamental concluído. A instituição de ensino para 

declarar a equivalência e revalidação de estudos observará: 

 as precauções indispensáveis ao exame da documentação do processo, 

cujas peças quando produzidas no exterior, devem ser autenticadas pelo 

Cônsul Brasileiro da jurisdição do local onde foram realizados os estudos 

ou, na impossibilidade, pelo Cônsul do país de origem no Brasil, exceto 

para documentos escolares encaminhados por via diplomática, 

expedidos na França e nos países do Mercado Comum do Sul – 

MERCOSUL; 

 a existência de acordos e convênios internacionais;  

 que todos os documentos escolares originais, exceto os de Língua 

Espanhola, contenham tradução para o Português por tradutor 

juramentado;  
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 as normas para transferência e aproveitamento de estudos constantes 

na legislação vigente. 

Alunos que estudaram em escolas brasileiras sediadas no exterior, desde 

que devidamente autorizadas pelo Conselho Nacional de Educação, não 

precisam submeter-se aos procedimentos de equivalência e revalidação de 

estudos. 

A documentação escolar do aluno oriundo de escola brasileira sediada 

no exterior deverá conter o número do Parecer do Conselho Nacional de 

Educação que autorizou o funcionamento da escola no exterior e o visto 

consular. 

Para proceder à equivalência e revalidação de estudos incompletos e 

completos, a instituição de ensino seguirá as orientações contidas nas 

Instruções emanadas da Secretaria de Estado da Educação. 

A matrícula do aluno proveniente do exterior que não apresentar 

documentação escolar, far-se-á mediante processo de classificação, previsto 

na legislação vigente. 

A matrícula de alunos oriundos do exterior com período letivo concluído 

depois de ultrapassados 25% do total de horas letivas previstas no calendário 

escolar, far-se-á mediante classificação, aproveitamento de estudos e 

adaptação, previstos na legislação vigente, independentemente da 

apresentação da documentação escolar de estudos realizados. 

A instituição de ensino, ao declarar a equivalência de estudos, emitirá a 

respectiva documentação. 

Declarada a equivalência de estudos, o ato pertinente será registrado e os 

resultados integrarão a documentação do aluno. 

O aluno oriundo de país estrangeiro que não apresentar documentação 

escolar e condições imediatas para a classificação, será matriculado no ano 

compatível com sua idade, em qualquer época do ano. A escola elaborará 

plano próprio para o desenvolvimento dos conhecimentos necessários para o 

prosseguimento de seus estudos. 
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6.12. Regularização de Vida Escolar 

O processo de regularização de vida escolar é de responsabilidade da 

Direção da instituição de ensino, sob a supervisão do Núcleo Regional de 

Educação, conforme normas do Sistema Estadual de Ensino. Constatada a 

irregularidade, a Direção da instituição dará ciência imediata ao Núcleo 

Regional de Educação que acompanhará o processo pedagógico e 

administrativo, desde a comunicação do fato até a sua conclusão. Ao Núcleo 

Regional de Educação cabe à emissão do Ato de Regularização.  

Tratando-se de transferência com irregularidade, caberá à Direção da 

escola registrar os resultados do processo na documentação do aluno.  

6.13. Dos Exercícios Domiciliares 

 

Uma vez informada e justificada a impossibilidade do aluno em 

frequentar a escola, a professora irá elaborar um conjunto de atividades 

semanais, com os conteúdos imprescindíveis para que o aluno ao retornar 

possa acompanhar o nível de aprendizado do restante da turma. O responsável 

pelo aluno deverá solicitar por escrito os exercícios domiciliares junto à 

secretaria do colégio. Estas atividades deverão ser buscadas por responsável 

pelo aluno e deverão ser devolvidas de acordo com a periodicidade solicitada. 

Serão encaminhados exercícios, trabalhos de pesquisa e tarefas para 

elaboração e execução domiciliar. Os exercícios domiciliares serão 

encaminhados desde que se verifique a conservação das condições 

intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade 

escolar em novos moldes. 

Os exercícios domiciliares serão considerados como um dos 

instrumentos de avaliação para efeito de composição dos resultados 

bimestrais.  A duração das atividades domiciliares não poderá ultrapassar o 

máximo ainda admissível, em cada caso, para a continuidade do processo 

pedagógico de aprendizado. Os exercícios domiciliares como compensação da 

ausência às aulas terão o acompanhamento da escola atendendo as 

possibilidades da instituição de ensino. Será da competência da Direção da 

instituição a autorização imediata, do regime de exceção. 
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6.14. Matrícula 

A Matrícula é o ato formal que vincula o aluno à instituição de ensino 

conferindo-lhe a condição de aluno. O período de matrícula e as condições 

para sua efetivação são anualmente estabelecidos em calendário e publicados 

em edital, não havendo reserva ou outra garantia de matrícula fora das 

condições estabelecidas. 

A efetivação da matrícula implica no direito e dever do aluno e seus 

responsáveis conhecerem e cumprirem este Regimento integralmente, o 

Projeto Político-Pedagógico e as normas constantes no Contrato de Prestação 

de Serviços Educacionais ou outro documento que venha a substituí-lo. 

A critério da Direção pode ser aceita matrícula fora do prazo 

estabelecido em calendário, se houver vaga e obedecidos os requisitos 

previstos na legislação. 

Na solicitação da matrícula deve o responsável pelo aluno preencher o 

Requerimento de Matrícula e apresentar os documentos solicitados pela 

instituição, bem como efetuar o pagamento das parcelas exigidas. 

A matrícula será requerida pelos pais ou responsáveis e deferida pela 

Direção. 

Os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 

transtornos funcionais específicos e altas habilidades ou superdotação serão 

matriculados nos níveis e modalidades de ensino compatíveis com o grau de 

desenvolvimento, respeitado o direito a atendimento adequado pelos serviços e 

apoios especializados. No ato formal da matrícula, os pais ou responsáveis 

pelo aluno deverão assinar um Termo se comprometendo junto à instituição de 

ensino a seguir os encaminhamentos, acompanhamentos e orientações da 

Direção Auxiliar e Coordenação Pedagógica. O não cumprimento, por parte 

dos pais ou responsáveis, quando se apresentar de forma constante, após 

inúmeros chamamentos por parte da Direção Auxiliar, implicará na 

comunicação aos órgãos competentes.  
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VII. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 
  

A avaliação do Projeto Político-Pedagógico do Colégio Vila Militar será 

realizada pela Direção sempre que se fizer necessária com a identificação das 

qualidades e fragilidades do colégio e do sistema, a fim de propiciar uma 

transformação social e aperfeiçoamento da educação ofertada nesse colégio.  
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