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IDENTIFICAÇÃO DO COLÉGIO

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Instituição de Ensino: Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins  Ensino Médio e

Profissional 

1.1. Localização:

 Rua Dr. Laranjeiras, 916, centro, Guarapuava /PR - CEP 85010-030.

Telefone/fax: (42)3623-2466.

Site:http://www.grpfranciscocmartins.seed.pr.gov.br/modules/noticias/,http://colegiofrancisco

carneiromartins.blogspot.com.br/

O  Colégio  Estadual  Francisco  Carneiro  Martins,  tem por  finalidade,  a  oferta  do

Ensino  Médio  e  a  Educação  Profissional,  nas  modalidades,  Médio  Integrado  e

Técnico  Subsequente  ao  Médio,  de  acordo  com  a  legislação  e  as  normas

especificamente  aplicáveis,  nas  Constituições  Federal  e  Estadual  e  na  Lei  das

Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Sua documentação oficial é determinada através:

 Ato de  autorização do Colégio:  Decreto  de  Reorganização nº  1385/75 de

23/12/75, publicado em Diário Oficial do Estado do dia: 30/12/75.

 Ato de reconhecimento: Resolução nº 2150/82 publicado no Diário Oficial do

Estado em 30/08/82.

 Credenciamento da Educação Básica: 1570/2012

 Ato de renovação do reconhecimento do Ensino Médio: Resolução 7507/2012

 Ato de renovação do reconhecimento da Educação Profissional: Resolução

4519/2012

 Ato de renovação do reconhecimento Técnico em Administração - Integrado:

Resolução 2608/2014

 Ato  de  renovação  do  reconhecimento  Técnico  em  Administração  -

Subsequente: Resolução 3488/2014

 Ato de renovação do reconhecimento Técnico em Eletromecânica - Integrado:

Resolução 3490/2014

 Ato  de  renovação  do  reconhecimento  Técnico  em  Eletromecânica  -

Subsequente: Resolução 3489/2014

http://colegiofranciscocarneiromartins.blogspot.com.br/
http://colegiofranciscocarneiromartins.blogspot.com.br/
http://www.grpfranciscocmartins.seed.pr.gov.br/modules/noticias/


 Ato de renovação do reconhecimento Técnico em Eletrônica - Subsequente:

Resolução 4288/2014

 Ato  de  renovação  do  reconhecimento  Técnico  Informática-  Integrado:

Resolução 2607/2014

 Ato  de  renovação  do  reconhecimento  Técnico  Informática-  Subsequente:

Resolução 332/2014

 Ato de renovação do reconhecimento Técnico em Meio Ambiente - Integrado:

Resolução 3485/2014

 Ato  de  renovação  do  reconhecimento  Técnico  em  Meio  Ambiente  -

Subsequente: Resolução 3487/2014

 Ato de renovação do reconhecimento Técnico Química - Integrado: Resolução

1507/2016

 Ato  de  renovação  do  reconhecimento  Técnico  Secretariado  -  Integrado:

Resolução 5247/2014

 Ato de renovação do reconhecimento Técnico Secretariado - Subsequente:

Resolução 4287/2014

 Ato administrativo de aprovação do Regimento Escolar: 440/2011

1.2.  Aspecto Histórico da Instituição

Em 2016, o Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins completará 70 anos de

existência.  E  ao  longo  de  sua  trajetória  tem  contribuído  com  a  educação  dos

estudantes do município e região,  através de práticas educativas comprometidas

com a formação de qualidade dos seus alunos atendendo a diversidade cultural que

se apresenta.

O Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, iniciou suas atividades em 1º de

março de 1946, sob a denominação de “Ginásio Estadual de Guarapuava”.

Em 1945, pelo Decreto-lei n.º 309, de 17 de fevereiro, assinado por sua Excelência,

o Interventor Federal do Estado do Paraná, Sr. Manoel Ribas, criava-se o Ginásio

Estadual  de  Guarapuava,  posteriormente  chamado de  Ginásio  Estadual  “Manoel

Ribas”, cuja instalação datou de 1º de março de 1946. O primeiro Diretor foi o Dr.

Francisco Carneiro Martins.

Em 1950, na Direção do Professor Dr.  João Rodrigues de Oliveira, instalou-se o



Curso Ginasial Noturno.

Em 1963,  pelo  Decreto-lei  n.º  10.911,  de  sua  Excelência  Gov.  Ney  Amintas  de

Barros Braga, datado de 10 de fevereiro, o Ginásio Estadual “Manoel Ribas”, tomava

a denominação de Colégio Estadual  “Miguel  Bohomoletz”  em homenagem a um

benemérito médico, que em outros tempos,  prestou serviços a Guarapuava.Esse

mesmo Decreto criou o Curso Científico Noturno na área de Cultura Geral.Através

da Portaria n.º 3.179, de 13 de março de 1967 o Sr. Secretário dos Negócios de

Educação e da Cultura autorizou o funcionamento do Curso Científico Diurno, na

área de Ciências Físicas e Biológicas.

Em 31 de Dezembro de 1966, com a lei nº 5.462, do Excelentíssimo Sr. Governador

do Estado do Paraná, Dr. Paulo Cruz Pimentel, fazia voltar à antiga denominação de

Colégio Estadual “Manoel Ribas”.

Com  a  reorganização  do  Colégio  Estadual  “Manoel  Ribas”,  da  Escola  Normal

Colegial  Estadual  “Professor  Amarílio”,  do  Colégio  Comercial  Estadual  de

Guarapuava, do Grupo Escolar “Antonio Tupy Pinheiro”, Ginásio Estadual Noturno

de Guarapuava, Grupo Escolar “Dr. Rubem Fleury da Rocha” e Grupo Escolar do “5º

Distrito  Rodoviário”,  pelo  Decreto  nº  1385,  de  23  de  dezembro  de  1975,  do

Excelentíssimo  Sr.  Jayme  Canet  Jr.,  Governador  do  Estado  do  Paraná,  era

autorizado o funcionamento do Complexo Escolar de Guarapuava, Ensino de 1º e de

2º Graus.Através do art. 2º deste  mesmo decreto, o Curso Científico do Colégio

Estadual  “Manoel  Ribas”,  a Escola Normal Colegial  Estadual  “Prof.  Amarílio”  e o

Colégio  Estadual  Comercial  de  Guarapuava  passaram  a  constituir  um  único

estabelecimento,  sob  a  denominação  de  Colégio  Estadual  “Francisco  Carneiro

Martins” - Ensino de 2º Grau.

Em 1996, o Estabelecimento aderiu ao PROEM, firmado em 28/11/96, momento em

que todos os cursos técnicos foram cessados a partir do início do ano letivo de 1997,

conforme a Resolução 4.394/96 da SEED.

Em 2002  pela  Resolução  nº  2418/2001  de  09/10/2001  a  instituição  passa  a

denominar-se:  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  “Francisco  Carneiro

Martins”, e a ofertar os cursos de gestão empreendedora, técnico em informática e

técnico em eletromecânica.

Com a finalização definitiva do ensino fundamental, em 2009, e pela Resolução nº



4433/11-DOE 23/11/2011, passou a se chamar Colégio Estadual Francisco Carneiro

Martins - Ensino, Médio e Profissional.

1.3. Dependência Administrativa - Mantenedora: 

Governo do Estado do Paraná- Secretaria de Estado da Educação – SEED - Núcleo

Regional de Guarapuava.

1.4. Caracterização do Atendimento:

Etapa/ Modalidades de Ensino/Regime de Funcionamento

O colégio funciona nos turnos da manhã, tarde e noite, ofertando turmas do Ensino

Médio, Médio Integrado e Subsequente:

Ensino Médio:

 Modalidade de Oferta: anual, seriado – 3 séries, presencial,  carga horária : 

3000 horas aula,

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio:

 Habilitação Profissional: Técnico em Administração.

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Forma:Integrado ao Ensino Médio

Carga Horária Total do Curso: 4000 horas/aula ou 3.400 horas

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no(s) período(s): (manhã, tarde)

Regime de Matrícula: Anual.

 Habilitação Profissional: Técnico em Informática.

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação.

Forma: Integrado

Carga Horária Total do Curso: 4000 horas/aula ou 3400 horas

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no(s) período(s): (manhã, tarde)

Regime de Matrícula: Anual

 Habilitação Profissional: T  écnico   em Eletromecânica.

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais.

Forma: Integrado



Carga Horária Total do Curso: 4000 horas/aula ou 3400 horas + 67 horas de 

Estágio Supervisionado

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no(s) período(s): (manhã, tarde)

Regime de Matrícula: Anual

 Habilitação Profissional: Técnico em Secretariado.

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Forma: Integrado

Carga Horária Total do Curso: 4000 horas/aula ou 3400 horas

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no(s) período(s): (manhã, tarde)

Regime de Matrícula: Anual

 Habilitação Profissional: Técnico em Química.

Eixo Tecnológico: Produção Industrial.

Forma: Integrado

Carga Horária Total do Curso: 4000 horas/aula ou 3400 horas + 67 horas de 

Estágio Supervisionado

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no(s) período(s): (manhã, tarde)

Regime de Matrícula: Anual

 Habilitação Profissional: Técnico em Meio Ambiente.

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde

Forma: Integrado

Carga Horária Total do Curso: 4000 horas/aula ou 3400 horas + 100 horas de 

Estágio Supervisionado

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no(s) período(s): (manhã, tarde)

Regime de Matrícula: Anual

Cursos Técnicos Subsequente ao Ensino Médio,

 Habilitação Profissional: Técnico em Administração.

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Forma: Subsequente

Carga Horária Total do Curso: 1260 horas/aula ou 1050 horas



Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no período da noite

Regime de Matrícula: Semestral

Período de Integralização do Curso: Mínimo de 01 (um) ano e 06 (seis) me-

ses e máximo de 05 (cinco) anos

 Habilitação Profissional: Técnico em Secretariado.

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Forma: Subsequente

Carga Horária Total do Curso: 1000 horas/aula ou 833 horas

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no período da noite

Regime de Matrícula: Semestral

Período de Integralização do Curso: Mínimo de 01 (um) ano  e máximo de

05 (cinco) anos

 Habilitação Profissional: Técnico em Eletromecânica.

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais.

Forma: Subsequente

Carga Horária Total do Curso: 1740 horas/aula ou 1450 horas + 180 horas

de Estágio Supervisionado

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no período da noite

Regime de Matrícula: Semestral

Período de Integralização do Curso: Mínimo de 02 (dois) anos e máximo de

05 (cinco) anos

 Habilitação Profissional: Técnico em Eletrônica.

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais.

Forma: Subsequente

Carga Horária Total do Curso: 1760 horas/aula ou 1466 horas + 180 horas

de Estágio Supervisionado

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no período da noite

Regime de Matrícula: Semestral

Período de Integralização do Curso: Período de Integralização do Curso:



Mínimo de 02 (dois) anos e máximo de 05 (cinco) anos.

 Habilitação Profissional: Técnico em Meio Ambiente.

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde.

Forma: Subsequente

Carga Horária Total do Curso: 1500 horas/aula ou 1050 horas +100 horas

de Estágio Supervisionado

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no período da noite

Regime de Matrícula: Semestral

Período de Integralização do Curso: Mínimo de 01 (um) ano e 06 (seis) me-

ses e máximo de 05 (cinco) anos

 Habilitação Profissional: Técnico em Informática.

Eixo Tecnológico:  Informação e Comunicação.

Forma: Subsequente

Carga Horária Total do Curso: 1440 horas/aula ou 1200 horas

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no período da noite

Regime de Matrícula: Semestral

Período de Integralização do Curso: Mínimo de 01 (um) ano e 06 (seis) me-

ses e máximo de 05 (cinco) anos

 Sala de Recursos Multifuncional – Área de Deficiência Visual, 20 horas sema-

nais de segunda a quinta feira, no período da tarde

 CELEM Língua Espanhola – Turmas P1 e P2 – Curso Básico – com carga

horária semanal de 4 horas aulas, distribuídas em dois dias 

 Programa de Atividade Complementar Periódica: Português,Matemática, ofer-

ta no contra turno, 04 horas aulas semanais;

 Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo: Carga Horária : 04 aulas se-

manais ofertadas no período intermediário noite. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS AULAS



MANHÃ TARDE NOITE
ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA
7h30min. 11h50min. 13h 17h20min. 18h50min. 23h10min.

  Turmas em Andamento- 2016

MANHÃ TARDE NOITE
2A EM 1A EM 1A ADM
2B EM 1B EM 1B ADM
2C EM 1C EM 2A ADM
3A EM 1A ADM 2B ADM
3B EM 1B ADM 3A ADM
3C EM 2A ADM 1A ELTM
3A ADM 2B ADM 2A ELTM
3B ADM 1A MA 3A ELTM
4A ADM 2A MA 4A ELTM
4B ADM 1A ELTM 1A  MA
3A ELTM 2A ELTM 3A MA
4A ELTM 1A INFO 1A SEC
3A INFO 2A INFO 3A ELTN
4A INFO 1A QUIM 3A INFO
4A MA 2A QUIM 3D EM
3A QUIM 1A SEC
4A QUIM 2A SEC

CURSOS NÚMERO DE
ALUNOS

CELEM – Espanhol Básico 58

Médio (idade própria) 382

MÉDIO INTEGRADO

Técnico em Eletromecânica 115

Técnico em Meio Ambiente 75

Técnico em Administração 242

Técnico em Química 107

Técnico em Secretariado 62

Técnico em Informática 109

SUBSEQUENTE

Técnico em Meio Ambiente 54

Técnico em Eletromecânica 119

Técnico em Eletrônica 13



Técnico em Administração 167

Técnico em Informática 11

Técnico em Secretariado 43

Estrutura Física/ Espaços Pedagógicos/ Materiais 

Os  espaços  disponíveis  hoje  da  escola  não  são  os  ideais,  mas  garantem  o

cumprimento  do  atendimento  das  necessidades  pedagógicas,  técnicas  e

administrativas para a oferta de todas as modalidades de ensino.

O espaço físico atual conta com:

 17  salas de aula, todas possuem TVs pen drive com suporte, data show

fixado em suporte de teto,  quadro de giz quadriculado, ventilador, tela de

projeção, cadeiras e carteiras, mesa de professor e mural para recados;

 01  Biblioteca  e  Videoteca:  a  biblioteca  do  Colégio  Estadual  Francisco

Carneiro Martins, conta hoje com um rico acervo bibliográfico composto por

várias formas de aquisição, sendo elas: doações, repasses de verbas via

projetos e programas, tanto estaduais quanto federais, bem como a compra,

a qual é realizada pela APMF. O acervo atualmente conta com 8.586 obras

das  mais  diversas  áreas  do  conhecimento,  como  técnicos,  didáticos,

pedagógicos,  científicos  e  de  literatura,  enfim  é  também  atualizada

regularmente, com recebimento de periódicos (revista científica), o acesso

ao programa “Biblioteca Fácil” para a pesquisa de todos esses exemplares

se  faz  necessário  contactar  o  Colégio  Francisco  Carneiro  Martins  para

prévia autorização.

EQUIPAMENTOS BIBLIOTECA E VIDEOTECA
02 Aparelho de Som Philco - E. M. Inovador
03 Aparelho Dvd
01 Camera Digital Nikom Proemi 2014
01 Camera Digital Samsung - E.M.Inovador
01 Camera Fotografica Digital Sonic
01 Computador Centrum Peto Com Monitor Tela Plana Lg
03 Computador Core -Pdde 2010
03 Estante Aco C/7 Prat.-Proem
06 Estante De Aço - E. M. Inovador 2010
07 Estante De Aco com 06 Prateleiras
01 Extintor De Incendio
01 Filmadora Digital Sony - E.M. Inovador
01 Filmadora Sony - Pdde/2009



EQUIPAMENTOS BIBLIOTECA E VIDEOTECA
02 Impressora
01 Impressora - Multifuncional - E.M. Inovador
02 Impressora Laserjet - PDDE 2010
06 Mesa De Leit./Biblioteca-Proem
01 Mesa Para Reuniao
03 Microfone –Ensino.Médio Inovador
01 Microfone Wm -528
02 Notebook – PDDE - 2012
01 Projetor Epson S18+ Preto
03 Projetor Multi Mídia Arthur
02 Rádio Phillips Preto/Vermelho  Radio Minisistem Philips Proemi 2014
01 Receptor De Sinais de Tv Via Satelite
01 Televisor 21" Tela Plana-Proem
02 Tripe para Camera Digital - E. M. Inovad
02 Ventilador Ventisol Parede 50cm Preto
ACERVO PARA OS CURSOS TÉCNICOS/ RECEBIDOS DOS PROGRAMAS:

BRASIL PROFISSIONALIZADO, VERBA PDDE  e SEED.
QUANT ACERVO

01 Cerimonial Protocolo e Etiqueta Proemi 2014
06 Atlas Geográfico Proemi 2014
01 Guia de Secretariado Proemi 2014
04 Manual do Profissional De Secretariado
02 Livros Para Pesquisa - Pdde 2012
01 Novas Competências de Secretariado
10 Saúde Trabalho E Terapia Ocupacional 
10 Tratado de Segurança e Saúde Ocupacional Vol Ii
10 Matemática Para Eletrônica
12 Química – Vários Títulos
10 Logística Ambiental de Resíduos Sólidos
10 Sustentabilidade Ambiental Consumo E Cidadania
38 Tec. Administração 
21 Tec. Eletromecânica 
19 Téc. Eletrônica
19 Téc. Informática
18 Téc. Logística
45 Téc. Meio Ambiente
237 TOTAL

 01 Laboratório de Matemática, 

QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/ PROGRAMA BRASIL
PROFISSIONALIZADO

1 Ar condicionado 30000BTU
4 Armário em MDF
21 Cadeira para digitador
11 Computador
2 Extintor CO2
11 Fonte de alimentação



2 Luz de emergência
1 Mesa para atividade
1 Mesa para impressora

10 Mesa para microcomputador
1 Mesa para professor
1 Projetor Multimídia
1 Quadro magnético branco
1 Régua e Compasso
1 Roteador
1 Sólidos Geométricos
1 Suporte de teto para TV LCD/Plasma 30" à 50"
1 Suporte de teto universal para   Projetor Multimídia
1 Swittch 16 portas
1 Tela p/ projeção Multimídia
1 Trigonomético             
1 Intr.p/medição e contr. Em Geometria
1 De formas geométricas-Professor
2 Sólidos de Revolução
10 Conjuntos Produtos Notáveis
5 Conjutnos De Cubos
1 Kit Teorema de Pitágoras-Profess
5 Kit Teorema de Pitágoras-Aluno
1 Relações Métri. Triâng Retan-Prof
10 Relações Métri. Triâng Retan-Alun
1 Conjunto de 7frascos de acrílico
5 Plano inclin p/estudo lanç.projéteis
5 Conj.Formas Geométricas-Aluno
1 Circuíto fracionado(professor)
10 Circuíto fracionado - aluno
1 Conj.p/Cálculo área s/curva
1 Becker grad.2l em vidro
1 Becker  não grad.2l em vidro
1 Becker grad. 1l em vidro
1 Becker  não grad. 1l em vidro
1 Quadro aço formato a-1
5 Espelhos Angulares
10 Torre de Hanói
45 
itens

1 Nível de Escala, 1 Paquímetro do professor, 1 conj.de sólidos 
geométricos planificação, 10 Balanças de Arquimedes, 1 kit p/estudo de 
Balística, 5 Plano p/construção de elipses, 1 Recipiente elíptico, 2 Talhas 
de Arquimedes, 1 Pêndulo, 1 conj.engrenagens c/contadores de voltas, 5 
conj.de Probabilidade, 5 conj.p/construir árvores de possibilidades, 2 
Ciclo Trigonométrico, 2 Projetor de segmento, 1 cj.banners 
p/matem.Ens.Médio, 2 kit Multiuso completo p/mat.e estatística, 2 
conversor binário e 2 conversor multibase.

7 Programas: Wingeon, Geogebra, Graphmatica, Máxima, Poli, Winmat, e 
Winplot

 01 Laboratório Meio Ambiente e Biologia: 



QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO RECEBIDOS DO PROGRAMA BRASIL
PROFISSIONALIZADO

8 Agitador Magnético

01 Aparelho de Jar Test

1 Ar condicionado 22.000 BTUs

4 Armário em MDF

01 Autoclave Stermax Analógica 30l
01 Balança Analítica de Precisão (220g(0,1mg)

02 Balança Digital de Precisão 500g(0,1)g

01 Balança Eletrônica 15 kg

5 Bancadas Modulares

05 Barrilete em PVC cap 30l UNION
2 Bico de Bunsen

1 Bloco Digestor (reator p/DQO 115V)

2 Bomba à Vácuo

1 Cadeira  para Digitador

31 Cadeira estofada giratória p/bancada

01 Câmera Digital Sony DSC W 530

01 Capela de Exaustão de Gases

02 Centrífuga de Bancada

02 Chapa Aquecedora c/Plat.Retang

1 Chuveiro Lava Olhos

1 Clinometro Eletrônico

01 Comparador Colorimétrico DLH 2000

2 Computador
05 Condutivímetro Bolso Escal. Medição

05 Cronômetro Digital Conobio

01 Decibelímetro
2 Deionizador de Água

01 Espectofotômetro Digital

02 Esterilizador  Infra Vermelho
1 Estufa de Esterilização

1 Estufa de Esterilização e Secagem

1 Estufa Incubadora

1 Estufa p/Cultura e Bacteriologia

1 Exaustor de Ar

2 Extintor de incêndio CO2

1 Fonte de alimentação
1 Forno Mulfra Digital

1 Kit Ferragens e Manipulação

1 Kit Reagentes

10 Lupa de Mesa

2 Luz de emergência



QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO RECEBIDOS DO PROGRAMA BRASIL
PROFISSIONALIZADO

15 Medidor de Espessura Casca Arvorve 0,50mm

2 Medidor de PH

02 Medidor de PH de Bancada Completo
2 Medidor Digital de Oxigênio
01 Medidor Oxigenio Dissolv.LUTRON

1 Mesa para professor

1 Mesa para atividade

1 Mesa para impressora

25 Microscópio Biológico Binocular
1 Microscópio biológico trinocular com câmera de vídeo e monitor
4 Microscópio Estereoscópio
04 PH  Metro de Bolso

1 Projetor Multimídia

1 Quadro magnético branco
1 Receptor GPS
1 Refrigerador Duplex

1 Solução de Lousa Digital

4 Suta mecânica – 400 mm/ 500mm/ 650mm/ 800mm
1 Tela para projeção multimídia

1 Thermo-Higrometro Digital -Equitherm
1 Turbidímetro MIC digital 

 01 Laboratório de Química, 

QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO RECEBIDOS DO PROGRAMA BRASIL
PROFISSIONALIZADO

1 Ar condicionado 22.000 BTUs

4 Armário em MDF

2 Balança Analítica de precisão

20 Cadeira estofada giratória p/bancada

8 Bico de Bunsen

1 Bomba de Vácuo

1 Cadeira para digitador

1 Capela de Exaustão
1 Chuveiro lava olhos
1 Computador
1 Destilador de Água

1 Estufa de Esterilização (Aparelho de Esterizilação e Secagem).
1 Exaustor de Ar

2 Extintor tipo ABC

1 Fonte de alimentação
1 Frigobar



QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO RECEBIDOS DO PROGRAMA BRASIL
PROFISSIONALIZADO

2 Luz de emergência

1 Mesa para atividade

1 Mesa para impressora

1 Mesa para professor

1 Quadro magnético branco

1 Condutese

1 Ferramentas e correlatos

1 Kit reagentes

1 Kit soluções base p/misturas

2 Pipetador Compacto 2 ml

01 Fotocolorímetro ÁguaColor Cloro a prova d’água.
01 FlocControl IV Digital 6 provas 10 a 300 RPM Jar Test.
01 Turbidímetro AP 2000W a prova d’água.
01 PHMETRO Digital Bancada Modelo MPA 210 TECNOPON.
01 Medidor de Ponto de Fusão Visual Modelo PFM II TECNOPON.
01 Chuveiro e Lava Olhos WEA 1900.
01 Deionizador de água WEA mod.50L/H
01 Estufa 1.4 Odontobras.
01 FORNO MUFLA Digital C/Controle De Temperatura Digital 

Microprocessado
01 FOTOMETRO De Chama Digital 910 ANALYSER
01 Balança De Precisão 3100g S:0786645 – Mark S 3102
03 Microscópio Biológico Binocular 1600x
01 Microscópio Trinocular Acromático 1600x C/Camera
01 Autoclave 
01 Bateria De Extração – Sl 145/6
01 Bloco Digestor – Sl 16/25
01 Destilador De Água – Sl 71/5
01 Digestor Para Dqo Sl-121 Marca Solab
01 Evaporador Rotativo À Vácuo Sl 126 Marca Solab

 01 Laboratório de Física 

QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/ RECEBIDOS DO PROGRAMA BRASIL
PROFISSIONALIZADO

1 Ar condicionado 22.000 BTUs

4 Armário em MDF

20 Cadeira estofada giratória p/bancada

1 Cadeira  para Digitador

1 Computador
5 Bancadas Modulada em madeira

1 Estufa



QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/ RECEBIDOS DO PROGRAMA BRASIL
PROFISSIONALIZADO

2 Extintor tipo APC

1 Fonte de alimentação
2 Luz de emergência

1 Mesa para atividade

1 Mesa para impressora

1 Mesa para professor

1 Projetor Multimídia

1 Quadro magnético branco

1 Tela para projeção multimídia

6 Eletricidade e Eletrônica-Recursos

1 Kit Eletric.e Eletrônica-Component

2 Multímetro(amperímetro) digital tipo alicate.

1 Balança de prato

5 Dinamômetros tubular 5 Newton

5 Dinamômetros tubular 10 Newton

1 Processador Eletrônico Digital

2 Dilatação de corpos

2 Transferência de Calor

1 Fogareiro portátil

1 Termômetro Eletrônico(infraverm)

2 Máquinas Simples(cj roldanas)

2 Decibelímetro/dosímetro  ruído digital portátil.

1 Luxímetro Eletrônico/medidor iluminância

1 Kit vidraria 

1 Kit Ferragens e Correlatos

10 Régua de aço

68
ITENS

10 Multímetro Digital Simples, 1 Multímetro Digital Avançado, 1 
Conduteste, 1 Equip. c/Acessórios p/Estudo da Eletrostática, 10 
Magnetismo, 1 Balança Digital, 10 Paquímetro Universal, 1 Conj. De 
massa e ganchos, 1 Sensor p/queda de corpos, 10 Cronômetro Digital, 1 
Sensor Fotoelétrico, 1 Trilho de ar linear c/unid.geradora de fluxo de ar, 1 
Colchão de ar superficial, 1 mesa de forças, 1 interface de Aquisição de 
dados, 1 Liberador de sensores, 1 Plano Inclinado, 1 Movimento de 
Queda, 1 Lançador Horizontal, 1 Looping, 1 cj. p/Estudos Cinemáticos, 1 
Primeira Lei de Newton, 1 Ressonância Pendular, 1 Banco Ótico, 2 
Espectroscópio Manual, 1 Coeficiente de Dilatação Linear, 1 
Compreensão e energia, 2 Temperatura e Pressão, e 2 Dispositivo das 
Leis de Gases.

 01 Laboratório de Eletromecânica 

QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO
01 Ar Condicionado 30.000 Btus
01 Armario de Aco de Escritorio



QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO
02 Armário Mdf
02 Arquivo de Aco 04 Gavetas
01 Bancada de Treinamento em Pneumatica. Com Dois Rack Móveis de 

Metal com 04 Gavetas Cada, Cor Cinza/Marinho
01 Bancada De Treinamento Hidraulica
01 Bancada em Mdf
01 Bancada Hidráulica Para Treinamento Parker Training Pressão C/ 3 

Gavetas Hydraulics.
01 Bancada para Treinamento C/Guilhotina Pneumática Parker Treining com 

8 Gavetas.
01 Bancada Pequena em Ferro com Superfície Vazada
04 Bancadas para Atividades em Ferro
08 Banqueta Alta em Madeira Envernizada.
01 Cadeira Escolar Estrutura Tubular Verde
01 Compressor de Ar Schulz Mundial 50lt 5,2 Pés3/Min 1 Hp
01 Computador Completo
01 Conjunto de Réguas em Madeira Cor Cinza Tamanho Grande
09 Controlador Programável
10 Conversor Ca/Ca
05 Conversor Ca/Cc Microprocessadora
20 Década Capacitiva
20 Década Resistiva
01 Equipamento Amarelho Balmer – Cx Carga Força (Bateria).
01 Equipamento Esmerílio Com Motor Vermelho Motomil
01 Equipamento para Torno Joinville Tm 175
01 Equipamento para Usinagem de Peças Motomil Cor Preto/Vermelho
04 Equipamento Rede de Distribuição De Tomadas.
01 Equipamento Solda Azul Claro com Suporte de Ferro e Painel C/ Controle
01 Equipamentos com Recipiente (1/2tunel Azul) com Suporte Ferro
01 Estufa
01 Extintor Co2
20 Fonte Fscc 3006 D
20 Gerador de Função
02 Medidor de Tensão, Corrente E Potência
01 Mesa de Atividades Em Mdf
01 Mesa para Impressora Em Mdf
05 Motor de Corrente Contínua
09 Motor Indução Monofasico
30 Motor Indução Trifasico
20 Multimetro
10 Osciloscópio Analógico
10 Osciloscópio Digital
30 Prancehta de Desenho
01 Quadro de Vidro C/Estrutura em Alumínio
01 Receptor de Sinais Up Grade Proinfo - Marca Revali
20 Sistema Treinamento em Microprocessadora



QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO
05 Testador e Programador Universal Mpt-100
10 Unidade de Laboratório Lógico
04 Variador de Tensão
01 Ventilador de Parede

 01 Laboratório de Eletrônica 

QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/RECEBIDOS DO PROGRAMA BRASIL
PROFISSIONALIZADO

10 Acervo matemática p/ eletrônica
2 Ar condicionado 30.000 BTUs

2 Armário para ferramentas

1 Bancada Didática p/ CLP Schneider
1 Cadeira para digitador

1 Computador
01 Conjuunto avançado pic microgenios picgenios pic 18f e pic 16f com gravador 

cz zif
2 Conjunto de Ferramentas

20 Conjunto escolar trapézio

9 Controladores Lógicos Programáveis C/12 Entradas Digital 200R
9 Controladores lógicos programáveis c/16 entradas e 14 saídas marca novus
1 Esteira Transportadora/Seletora de Peças simpl.
2 Extintor incêndio CO2

02 Fasímetro Mod Portátil
04 Fonte de Alimentação
5 Fonte de alimentação
1 Fonte de alimentação

5 Frequencímetro
05 Gerador de Função Mod Gf 220 Dig
5 Gravador e Depurador Microcontroladores PIC
1 Kit Rack de Conectividade Cebit 
8 Kit Solda de Fio De Estanho, Bateria Alcalina, Conj. Capacitores/Circuito 

Integ/Comp.Eletroeletrônicos/ Potenciômetro/Resitores, E Transsistores.
1 Laboratório Móvel Modular Eletrônica Básica E Aplicada

02 Luxímetro Mod. Ld 200 Digital
2 Luz de Emergência

10 Maleta de Tecnologia Eletrônica
2 Medidor de Tensão, Corrente E Potência

01 Megohmetro Mod Mi390 Digital 
1 Mesa para Atividades

1 Mesa para Impressora

1 Mesa para Professor

2 Micro Central Mod.Conecta 2/08 Intelbras
20 Multímetro Digital Minipã



QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/RECEBIDOS DO PROGRAMA BRASIL
PROFISSIONALIZADO

5 Multímetro Digital   de Bancada (MDB 550 DISPLAY DUPLO)
5 Osciloscópio Analógico
1 Plataforma de Desenvolvimento P/PIC16F
4 Plataforma  de  Desenvolvimento  P/PIC18F  Kit  de  Desenvolvimento

P/Microcontroladores Pic Acpic Pro V2.1
1 Quadro Magnético Branco

15 Régua Paralela Acrílica Trident
01 Sistema Microcontrolador Familia 8051
5 Sistema de Treinamento P/Est. Eletrônica De  Potência

01 Tacometro Mod Td 812 Digital
8 Telefone Analógico Pt 300 Ms Mod.Pleno
3 Ventilador de Parede Venti-Delta

02 Volt Amperimetro Alicate Mod Dig
02 Watímetro Mod 2000 Digital Alicate
1 Xm852 Microcontroladores 8051 

 02 Laboratórios de Informática 

QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO / PROGRAMA PROINFO

2 Ar condicionado 30.000 BTUs

2 Armário em MDF

21 Cadeira para digitador

21 Computador
2 Extintor incêndio CO2

21 Fonte de alimentação
1 Impressora Lazer

2 Luz de emergência

1 Mesa para impressora

20 Mesa para microcomputador

1 Mesa para professor

1 Projetor Multimídia

1 Quadro magnético branco

1 Roteador

1 Swittch 24 portas
1 Tela para Projeção Multimídia
21 Fone de Ouvido
21 Web Cam

QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/ PROGRAMA PRDIGITAL

01 Armario de Aço Com Vidros
04 Armario de Aco De Escritorio



QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/ PROGRAMA PRDIGITAL

02 Arquivo de Aco 04 Gavetas
16 Cadeira Estofada Giratoria sem braco
09 Cadeira para Digitador-Proem
06 Computador
05 Cpu Graphics
02 Cpu Preto 
05 Estabilizador
01 Estabilizador Force Line Grande
01 Extintor Co2
02 Impressora Kyocera
01 Mesa De Professor
01 Mesa Fundepar P/Computador Estrutura de Ferro Preta e Tampo de 

Laqueado
15 Mesa para Micro/Terminal Parana Digital
01 Monitor Lg Lcd Cor Prata

21 Monitor para Microcomputador
01 Nobreak Preto Grande Marca Sms

01 Nobreak Preto Pequeno Marca Ts Shara

01 Placas - Cpu Controle das Câmeras
01 Quadro de Vidro C/ Estrutura De Alumínio

01 Quadro Vidro Pequeno Simples

01 Tv 29’ Laranja C/Suporte
01 Ventilador de Parede

 01 Auditório  com capacidade para 300 (trezentas pessoas) 

QUANT. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO /AUDITÓRIO
01 Aparelho de Som Philco
01 Armario Em Mdf Cor Marrom - Projeto Mais Cultura
300 Cadeira Branca de Polietileno Fundepar
02 Caixa de Som
02 Caixa de Som Attack – Easy Line A-620 Preta.Fixada Lateral Palco
02 Estantes de Aço C/Vidro
01 Extintor de Incendio
01 Extintor de Po Quimico
02 Microfone
01 Porta Bandeiras em Madeira
01 Projetor de Video C/Suporte De Teto
01 Púlpito em Madeira
01 Tripe para Camera Digital
01 Tripe para Projetor 
01 Tv 29’ Laranja com Suporte de Parede 



04 Ventilador de Parede
 01 quadra esportiva coberta  com área de 909.9 metros quadrados,

 01 cantina,

 uma cozinha (improvisada,  em uma sala  de  aula.  Relatamos aqui  que

temos  projetos  para  aquisição  de  cozinha  adequada  com  as  devidas

solicitações encaminhadas), 

QUANT. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO /COZINHA
01 Fogao Ind. 4 Bocas sem Forno
01 Forno Eletrico Preludio
01 Forno Industrial Venancio Fir 90 2g
01 Geladeira Industrial duas Portas De Inox
01 Liquidificador Inox
01 Multiprocessador de Alimentos

 Sanitários:  04  banheiros  para  professores  (masculino  e  feminino),  06

banheiros para alunos (masculino e feminino), incluindo os com adaptações

para alunos com necessidades educativas especiais, 

 salas  específicas  para  Direção,  Secretaria,  Equipe  Pedagógica,

Professores, área livre e um estacionamento privativo.

 LABORATÓRIO MULTI FUNCIONAL - DV
QUAT EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO

01 Armário Mdf 2 Portas Cor Cinza
02 Notebook Positivo Preto C/Periféricos e Proteção Tecido Preto
01 Programa Boardmaker com Speaking Dynamiclly Pro (Mayer Jonhnson – 

Versão 6 Srm-Ii).
01 Máquina de Escrever Braille 
01 Globo Terrestre Tátil 
01 Notebook Positivo Mobile Pda Fnde ( Deein)
02 Cpu -Pos-At Series D Dad ( Deein )
02 Monitor Lcd Mec/Seesp-Fnde ( Deein )
01 Impressora Laser Mono Mec Fnde (Deein )
01 Scaner Usb Canon Lide Mec Fnde ( Deein )
03 Estabilizador Enermax Fnde ( Deein )
01 Impressora Braille Index D ( Deein )
01 Lupa Eletrônica ( Deein )
02 Mesa Para Computador__( Deein )
01 Mesa Para Impressora__ ( Deein ) 
04 Cadeira De Escritorio P/Mesa Redonda ( Deein)
02 Cadeira Para Digitador___(Deein)
01 Armario (Deein )
01 Quadro Melaminico ( Deein )



01 Carteira P/Educ.Especial Verde

Para  que  as  ações  planejadas  por  este  estabelecimento  de  ensino,  possam

efetivamente ser concretizadas, contamos hoje com um vasto patrimônio educativo,

o qual foi gradativamente sendo composto por duas instâncias: 

SEED – Secretaria Estadual de Educação, nossa mantenedora;

APMF – Associação de Pais, Mestres e Funcionários.

Sendo  elas  esferas  estaduais,  recebem  verbas  da  esfera  federal,  advindos  de

programas e projetos específicos da Educação. Sendo assim  este colégio possui

lista  com  todos  os  equipamentos  necessários,  bem  como  lista  de  materiais,

podendo  ser  consultado  através  do  link:

http://www.administracao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=18

Recursos Humanos -  Equipe Gestora/ Corpo Docente e Demais Funcionários 

EQUIPE GESTORA

DIREÇÃO VINCULO FORMAÇÃO

José de Alencar Rocha Loures Jr QPM Bacharel em administração/Formação 
Pedagógica – Esquema I

DIREÇÃO AUXILIAR VINCULO FORMAÇÃO

Johann Leandro Pollyak QPM Geografia

Patricia Padilha Dos Anjos QPM Química

CORPO DOCENTE
PROFESSOR VINCULO FORMAÇÃO

Adriana Alves Hamerski QPM Secretariado Executivo e Letras Português 
Literatura/Inglês

Adriana Borgo da Cunha QPM Língua Portuguesa e Literatura

Adriana Cristina Bernardim QPM Língua Portuguesa e Literatura

Alfredo Mosael Kloster QPM Bacharel em Administração

Alisson Dalles Carbonar QPM Ciências Biológicas

Anezia C. de Souza Marcondes QPM Ciências Biológicas

Antonio Altair de Oliveira QPM Matemática

Antonio Carlos Perssegueiro QPM Filosofia

Ariane Andrade Bianco QPM Ciências Biológicas

http://www.administracao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=18


PROFESSOR VINCULO FORMAÇÃO

Arlei Alberto Haubert QPM Bacharel em Eletrônica

Armando de Lima Filho QPM Química – Mestrado em Físico Químico

Azemir Muller QPM História e Geografia 

Berenice Aparecida dos Santos QPM Química

Catarina Bernadete Vieira QPM Bacharel em Administração e Geografia

Celina de Fátima Tulio QPM Ciências Biológicas

Cirlene Teresinha Bernardim QPM Lingua Portuguesa e Literaturas - Inglês

Cleide Aparecida Wirmond QPM Lingua Portuguesa e Literaturas - Inglês

Daniela Leonhardt QPM Lingua Portuguesa e Literaturas 

Douglas Sebastião de Oliveira 
Mendes

QPM História  e Bacharel em Direito

Eda Maria Rodrigues de Aguiar QPM Ciências Biológicas

Elena Mariele Bini QPM Análise e desenvolvimento de Sistemas 

Eliane Aparecida Mendes 
Warpchowski

QPM Secretariado Executivo e Geografia

Elisete do Belem Karam QPM Artes e Ciências Contábeis

Eliziane Karam Folador QPM Química

Erika Beatriz Andrade QPM Química

Fernando Brignoni QPM Filosofia

Fernando Henrique Alonso QPM Matemática

Gerson Huchak QPM Geografia

Gilmara de Fátima Bren QPM Geografia

Jianete Ribeiro Neves QPM História

João Fernandes Cieslak QPM Bacharel em Ciências Contábeis e 
Administração

João Gabriel De Lima QPM História e Filosofia

João Marcos Zanin QPM Geografia

José Eloir De Almeida QPM Matemática

Joslaine Kolc Rocha QPM Bacharel em Ciências Contábeis

Juceli Xavier Simões QPM Arte

Julio Cesar Nizer Suek de 
Oliveira

QPM Análise de Sistemas

Karina Mikuska QPM Filosofia

Karine Ribeiro QPM Química

Leandro José de Oliveira QPM Engenharia Elétrica

Leila Cristina Rosa QPM Filosofia

Loeli Tasca QPM Química



PROFESSOR VINCULO FORMAÇÃO

Luciana Bortoncelo Lorenzetti 
Andrade

QPM Bacharel em Administração

Luciane Monteiro Azevedo QPM Letras Inglês/Português

Luiz Agnaldo Slobodzian QPM Bacharel em Ciências Contábeis

Marcelo Pinto da Silva QPM Engenharia Elétrica

Marcia Aparecida de Goes 
Pontes

QPM Geografia

Marcia do Rocio Novacoski QPM História - Teatro

Marcia Ferreira Bini QPM Química

Marcieli Cristina Coelho QPM Letras Português/Inglês

Marcio Alessandro O. Da Silva QPM Educação Física

Marcos dos Santos Nascimento QPM Geografia

Marcos José Krupa da Silva QPM Matemática

Maria Zedinei Wolski QPM História

Mariza Dall'agnol Silvério QPM Matemática

Meirielle Camilo QPM Ciências Biológicas/Filosofia

Mônica Lopes QPM Ciências Contábeis/Letras Inglês 
Português

Nereu Marcondes Pereira QPM Geografia

Neucinéia Vieira QPM Química

Nivaldo de Souza Barreto QPM Educação Física

Oriosvaldo Nogueira de Godoy QPM Ciências Contábeis

Paula Tatiana Bonan QPM Tecnóloga/Manutenção Industrial

Paulo Vitor Schodolak QPM Química

Renata Terezinha dos Santos 
Mendes

QPM Letras Português e Literaturas

Roberto Mognon QPM Tecnólogo em Manutenção Industrial

Rogerio Segatti QPM Química

Ruth Maria Pedrozo de Campos 
Lippmann

QPM Pedagogia

Salete Aparecida do Nascimento QPM Bacharel em Administração

Sandra Aires Flores QPM Letras literaturas-Inglês/Português

Sibele Aparecida de Paula QPM Letras literaturas-Inglês/Português

Silmara Amaral Conti QPM Educação Físiuca

Silvana Aparecida da Silva QPM História/Ciências Sociais

Simone Cristina Loures Pereira QPM Química

Taciana Maria Bahls QPM Pedagogia/Letras e Literaturas Português 
Espanhol

Tatiana Bastos Alves QPM Matemática



Demais Funcionários

PEDAGOGAS VINCULO Formação

Andreia Moleta QPM Psicologia/Pedagogia

Jamile Marina Vitorassi 
Teixeira

QPM Pedagogia

Luciana Maria Gorski QPM Pedagogia

Mariulce Da Silva Lima 
Leineker

QPM Pedagogia

Marly Terezinha Martini QPM Pedagogia

Nadia Maria Garcias Da Luz 
Sanches

QPM Pedagogia

Regiane Filipczak QPM Pedagogia

Rosely Haick Vitorassi QPM Pedagogia

Servidores em Funções de Apoio

FUNCIONÁRIOS VINCULO FORMAÇÃO

Abegacir  Maria  Aparecida
Correia

QFEB Ensino Médio

Adriana  do  Belem  Alves
Ramalho

QFEB Bacharel  em  Economia/  Pós  Graduação:
Gestão Escolar c/Ênfase em Administração 
Escolar

Adriana Maciel QFEB Bacharel  –  Ciências  Contábeis  –  Pós
Graduação: Gestão Escolar 

Alvina Fiuza Tereza Aquino QFEB Ensino Médio

Ana Ines Horbus Pinheiro QFEB Gestão de Recursos Humanos

Antonio Airton de Souza QFEB Ensino Médio

Bernadete Pasko QFEB Ensino Médio

Carlos Alberto Gomes QFEB Bacharel em Administração/ Pós Graduação:
Gestão Empresarial

Delair  Fátima  de  Campos
Sobrinho

QFEB Ensino Médio 

João Mauricio Caldas QFEB Análise de Sistemas

Josete Silvana Holocheski QFEB Bacharel em Administração/ Pós Graduação:
Gestão Escolar 

Luis Augusto Ribas Adriano QFEB Bacharel em Administração

Margarida de Queiróz QFEB Ensino Médio

Maria Ines Vidal dos Santos QFEB Ensino Médio

Marilene Teresinha Fanin Back QFEB Bacharel em Ciências Contábeis/



FUNCIONÁRIOS VINCULO FORMAÇÃO

Paulina Pires Machado QFEB Ensino Médio 

Rita Suzana da Silva Ramos QFEB Ensino Médio

Romildo Mayer QFEB Ensino Médio 

Rosihane Keller Nunes QFEB Química

Ruth Eliane Horst QFEB Gestão  de  Recursos  Humanos/  Pós
Graduação: Gestão Escolar 

Soeli Terezinha Pinto QFEB Secretariado

INSTÂNCIAS COLEGIADAS

Conselho Escolar

O Conselho Escolar e um órgão colegiado de natureza deliberativa, consultiva, avali-

ativa e fiscalizadora, sendo um dos elementos de grande valor para a  organização

do trabalho pedagógico e administrativo do estabelecimento de ensino, o Conselho

Escolar atual do Colégio Francisco Carneiro Martins encontra-se em conformidade

com a legislação educacional vigente e orientações da SEED.

A escolha dos membros é realizada de acordo com o princípio da representatividade

e proporcionalidade,  previstos no Regimento Escolar, através de reuniões específi-

cas, por segmento de cada função desempenhada na escola com efetiva participa-

ção, disponibilidade e compromisso com os interesses do colégio e de toda a comu-

nidade escolar são eles: Direção, equipe pedagógica, professores, pais, alunos, fun-

cionários e comunidade externa da escola.

Ao Conselho Escolar são atribuídas várias funções que se encontram descritas no

Regimento Escolar representando um importante papel na reflexão sobre os princi-

pais problemas do colégio e suas possíveis soluções.

O exercício dessas atribuições se traduz num aprendizado que faz parte do proces-

so democrático de divisão de direitos e responsabilidades no processo de gestão es-

colar.

A efetiva articulação das atividades do Conselho Escolar com as demandas do colé-

gio depende de uma escolha responsável de seus participantes, pois somente assim



poderemos contar com esse apoio tão importante e necessário na solução de impas-

ses tanto dos aspectos pedagógicos como administrativos, visando sempre atender

aos desejos e demandas da comunidade escolar.

Conselho de Classe

O Conselho de Classe é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa

em assuntos didático-pedagógicos com atuação restrita a cada classe, tendo por ob-

jetivo avaliar o processo de ensino-aprendizagem na relação professor aluno e os

procedimentos adequados a cada caso. O conselho de classe pode servir como ins-

trumento de avaliação, no decorrer do ano letivo, e se constituir como espaço de dis-

cussão dos problemas e possibilidades de avanço dos alunos, com vistas a interven-

ções adequadas às suas necessidades de acordo com a proposta pedagógica da

escola. O Conselho de Classe tem por finalidade:

Interpretar os dados da aprendizagem, na sua relação com o trabalho do professor,

na direção do processo ensino-aprendizagem, proposto pelo plano curricular;

Acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos, bem como di-

agnosticar seus resultados;

Analisar os resultados da aprendizagem em relação ao desempenho da turma, com

a organização dos conteúdos e com encaminhamento metodológico;

O Conselho de Classe é constituído pelo diretor, equipe pedagógica e professores

de cada turma;

A equipe pedagógica do Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, realiza nas

horas atividades dos professores o Pré-Conselho, levantando problemas e possíveis

soluções, para que assim o conselho de classe tornar-se mais produtivo. 

O Conselho de Classe é um órgão colegiado, realizado todo final de trimestre, em

datas previstas no calendário escolar e extraordinariamente quando um fato relevan-

te assim exigir. A presença dos componentes é obrigatória. 



Nos momentos da reunião do conselho, são listados os encaminhamentos a serem

realizados como: conversa com  aluno, também com pais e ou responsáveis quando

se fizer necessário, encaminhamento da Fica (Ficha do Aluno Ausente), para o Con-

selho Tutelar, como também vários outros encaminhamentos objetivando o bom de-

sempenho escolar dos alunos.

Durante a realização do Conselho de Classe é elaborado uma Ata na qual constam,

todos os encaminhamentos sugeridos durante a realização do mesmo, e dessa for-

ma tomar as providencias necessárias.

Com o resultado dos conselhos em mãos a equipe pedagógica, os coordenadores

dos cursos, professores e  representantes de turma, promovem reuniões com alunos

e realizam o pós-conselho, onde acontece a devolutiva do mesmo, para os alunos. 

APMF (Associação de Pais, Mestres e Funcionários).

No Colégio Francisco Carneiro Martins a APMF é constituída pelo corpo docente,

técnico administrativo e por pais de alunos matriculados neste estabelecimento de

Ensino.

As atividades da associação de Pais, Mestres e Funcionários são regidos por estatu-

to próprio, devidamente aprovado em Assembléia Geral e registrado em Cartório de

Registro  de Títulos e Documentos,  obedecendo ao disposto  na Lei  Estadual.  Nº

7.962/84 de 22 de novembro de 1984 e demais dispositivos legais.

Neste sentido a presença da APMF como cooperadora na administração do Colégio

torna-se de suma importância, pois as ações tanto de ordem administrativas quanto

pedagógica, que são compartilhadas no coletivo apresentam maiores chances de

obterem resultados positivos.

As reuniões são realizadas mensalmente para facilitar os novos encaminhamentos

das ações pertinentes, bem como a apresentação das Prestações de Contas e in-

tenções das aquisições futuras da APMF.

Grêmio Estudantil



O grêmio estudantil deste Colégio visa à integração e representação dos Estudan-

tes, defendendo os direitos e interesses, cooperando para melhorar a escola e a

qualidade do ensino.

O grêmio estudantil em nosso colégio tem como característica a formação de lide-

rança, o apoio e a criação de Projetos incentivadores em todas as instâncias sejam

elas educacionais ou sociais.

2. DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

O Sistema Estadual de Educação prevê ações escolares e extra-escolares normati -

zadas segundo instruções próprias, para que nossos alunos possam superar-se cul-

tural e tecnicamente de forma sistemática. 

É importante ressaltar que a ênfase do diagnóstico pressupõe, entre outras exigên-

cias, a planificação educacional, a organização da escola articulada nos diferentes

níveis de educação com propósito de buscar a garantia de qualidade na formação

integral e intelectual dos alunos.  

2.1.    Perfil Sócio Econômico da Comunidade Escolar 

Buscamos  o  perfil  de  nossa  demanda  discente,  através  de  pesquisa  direta  por

amostragem,  realizada em junho de 2016,  traçando um perfil  mais  próximo dos

alunos do Colégio Francisco Carneiro Martins, e constatamos que:

Quanto à localização das residências dos alunos matriculados,  a grande maioria

deles, residem em comunidades periféricas da cidade, ou seja, em vários bairros, e

que assim sendo, também esta  pesquisa demonstrou que a maioria se utiliza do

transporte coletivo para freqüentar o colégio, somente poucos utilizam carro. Esta

realidade comprova que a abrangência do colégio se estende aos todos os bairros

de Guarapuava, e que, na sua maioria, também são servidos de colégios do ensino

médio. 

Todavia nosso colégio tem uma tradição pelo excelente trabalho desenvolvido há

quase setenta anos. Por conta disso é muito procurado, mas não tem capacidade

para atender toda demanda de alunos que busca por matrículas. As salas de aula,



muitas vezes superlotadas, chegando 40 alunos em algumas turmas. Ressaltamos

que se trata de um colégio central, de fácil acesso e localizado muito próximo do

terminal central de transporte coletivo, também motivo pelo qual é muito procurado

por vagas em quase todos os cursos técnicos e séries do Ensino Médio.

A pesquisa  também demonstrou que o  colégio  atende à  alunos procedentes  de

famílias onde mais de 70% das mães trabalham fora, sendo assim boa parte dos

nossos  alunos  ficam  o  dia  todo,  alguns  a  semana  toda  sozinhos  em  casa,

dificultando as relações. Essa realidade demonstra algumas questões conflitantes

em sala de aula: como falta de limites, carência afetiva, ocasionando indisciplina que

diretamente influencia no processo educacional como um todo. 

A real situação econômica, a qual o país atravessa, também faz com que  o lado

profissional esteja sempre em primeiro lugar comprometendo a convivência familiar.

Quanto  a  escolarização  dos  responsáveis,  observa-se  um  bom  nível  de

escolaridade. Muitos de nossos pais possuem o ensino médio. Isto faz com que

conhecimento propicie maior entendimento da importância do acompanhamento na

vida escolar dos filhos. As profissões mais exercidas por mães e pais de alunos do

colégio  são:  atividades  relacionadas  à  indústria  e  comércio,  servidores  públicos

profissionais  liberais  e  agricultura.  Existindo  também as  prestações  de  serviços,

empregadas domésticas, muitas mães do lar e algumas na informalidade.

A faixa de renda mensal da família, a pesquisa mostrou que a grande maioria dos

nossos alunos pertence à classe E, de dois a quatro salários mínimos, conforme

classificação do IBGE, sendo, portanto,  classe média-baixa. 

Os  alunos  procedem de  famílias  onde,  a  grande  maioria  vive  com seus  pais  e

irmãos. E na questão étnico-racial a maioria se considera branco. E quanto a infra-

estrutura familiar, nota-se que na grande maioria as famílias possuem casa própria e

bens  de consumo duráveis  como:  televisor,  vídeo/DVD,  rádio,  aparelho  de  som,

computador,  automóvel,  máquina  de  lavar,  geladeira,  microondas,  telefone  fixo,

celular, acesso à internet, TV por assinatura. 



Em relação ao local  que os  alunos residem,  a  questão de infra-estrutura (água,

energia elétrica,  saneamento,  asfalto,  coleta do lixo)  observou-se que a situação

está entre boa e suficiente.

Gestão Escolar

A escola de hoje deve pensar de forma autônoma, crítica e criativa, voltada para a

interpretação da realidade contextual, agindo de forma transformadora. E isso só é

possível, proporcionarmos realmente um espaço de ações coletivas alicerçadas em

princípios educativos, com pressupostos democraticamente definidos.

Nessa perspectiva, insere-se o compromisso da Gestão Escolar, em se tratando de

gestão é oportuno refletir sobre a mudança de terminologia: de administração pas-

sando à gestão. Houve esta mudança devido ao reconhecimento da importância e

do envolvimento de todos os que trabalham no ambiente escolar. Assim sendo, há

necessidade da expressão Gestão, devido ao real significado da participação de to-

dos nas ações e decisões escolares. Gestão, em nossa escola está associada ao

fortalecimento da idéia de democratização do processo pedagógico, portanto torna-

se imprescindível o reconhecimento de que cada um faz parte da organização como

um todo, e que interfere no processo de construção, consciente ou não desse fato.

Nesse contexto, destaca-se o papel do diretor da escola como agente integrador das

ações desenvolvidas,  tanto pela equipe interna de trabalho, composta por  pedago-

gas, educadores e funcionários, como também,  pela comunidade externa. E impor-

tante ressaltar que,  com essa concepção de gestão,  grandes passos a nossa  cate-

goria dos profissionais da educação conquistou:  o direito de construir seu próprio

projeto político pedagógico. Esse movimento expressa a possibilidade da escola se

organizar com autonomia, defendendo uma concepção de educação para a forma-

ção humana.   

Ensino Aprendizagem

“A  verdadeira  aprendizagem  ocorre  quando  o  educando  se  apropria  do

conhecimento,  o  redescobre  e  o  relaciona  com  o  mundo”



(Paulo Freire)

O ensino-aprendizagem deve ocorrer através de uma metodologia participativa que

valorize  o  educando  na  sua  experiência  social  como  individuo,  buscando  a

universalização  dos  saberes  propostos  no  currículo,  em  uma  abordagem

multidimensional,  do  conhecimento,  priorizando  a  pesquisa  como  eixo,  o  qual

desencadeia  processos  de  construção,  criação  e  reelaboração,  considerando  a

individualidade  e  o  ritmo  de  cada  um,  priorizando  a  construção  coletiva  do

conhecimento  como  também  oportunizando  situações  concretas  de  crescimento

integral da pessoa humana, desenvolvendo capacidade de pensar, criar, construir,

enfim ser agente de transformação social. Segundo Freire (1975), o educador e o

educando  são  sujeitos  do  processo  educativo,  ambos  crescem  juntos  nessa

perspectiva. 

O  professor  e  o  aluno  trabalham  procurando  desmistificar  a  cultura  dominante.

Sendo assim, à medida que os alunos participam do processo de construção do

conhecimento, mais críticas se tornarão suas consciências. 

Hoje,  levando  em  consideração  que  a  sociedade  exige  uma  nova  consciência

humana, busca-se, com a pedagogia “Histórico-Critica”  discutida e apresentada por

Saviani, uma forma de superar as dificuldades que encontramos na construção do

conhecimento. Saviani afirma que com essa concepção de ensino-aprendizagem,

teoria  dialética,  na  qual  a  construção   se  dá  num movimento  dinâmico  entre  o

conhecimento empírico e o conhecimento científico. 

Trata-se de um método pedagógico totalmente voltado para a transformação social.

Com tentativa de romper com práticas que privilegiam a repetição e a memorização

nas escolas,  Gasparim (2005) busca fundamentar uma proposta, baseada também

na  teoria  Histórico-Cultural  de  Vigotsky,  a  qual  considera  e  privilegia  os

conhecimentos que o aluno trás, bem como estimula a aquisição daqueles que os

alunos necessitam saber. 

Dentro  dessa  metodologia,  o  autor  apresenta  cinco  passos,  tendo  início  com a

Prática  Social  Inicial,   Problematização,   Instrumentalização,  Catarse,  e  Prática



Social Final. Sendo assim o Colégio Francisco Carneiro Martins, coletivamente

adota esta concepção ao buscar alternativas para a concretização do processo

ensino-aprendizagem “Não existe ensinar sem aprender, quem ensina aprende ao

ensinar e quem aprende ensina ao aprender, quem forma se forma e re-forma ao

formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser formado (Paulo Freire).

Atendimento Educacional Especializado ao Público Alvo da Educação Especial

A Inclusão  de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais:

Neste Colégio seguimos a política da educação especial e social, na perspectiva da

inclusão, que orienta o aluno da educação especial o qual deve estar preferencial-

mente matriculado na rede de ensino, com os apoios e serviços. 

Tornando necessário esclarecer e ressaltar que as palavras não são neutras e im-

parciais, principalmente quando o tema se trata de inclusão, elas carregam ideologi-

as, insinuam crenças, delineiam pontos de vista, revelam intenções. 

A literatura especializada, ou mesmo em palestras, ou ainda em eventos de forma-

ção, é comum o uso de expressões como “pessoas portadoras de necessidades es-

peciais” e “pessoas portadoras de deficiência”, como sinônimos.

Cabendo aí algumas reflexões, primeiramente que necessidades especiais ou defi-

ciência não se portam como objetos que são carregados de um lado a outro, dos

quais podem  desfazer-se quando bem se entender. Por conta disso, nos últimos

anos, a expressão “portador de” tem sido evitada, para se referir a esse grupo de

pessoas, preferindo-se, em seu lugar, falar: “pessoas com” ou alunos com necessi-

dades educacionais especiais. 

Deficiências são inerentes aos sujeitos, constituem sua subjetividade, não definem

sua essência, mas determinam modos de ser e estar no mundo que podem gerar ou

não impedimentos ou colocar os sujeitos que as apresentam em situação de des-

vantagem. Embora não se negue que sejam condições orgânico-funcionais concre-



tas, que acarretam incapacidades, as limitações decorrentes dessa situação serão

dependentes dos resultados da interação das características diferenciadas das pes-

soas com deficiência, com as representações em torno dela e das tecnologias dispo-

níveis no meio social a seu serviço. 

Já o sintagma “necessidades especiais” não deve ser tomado como sinônimo de de-

ficiências – mentais, sensoriais, físicas ou múltiplas, pois abrange uma série de situ-

ações e/ou condições pelas quais qualquer um pode estar submetido,  em decorrên-

cia de uma limitação, temporária ou permanente, oferecendo obstáculos à vida em

sociedade, considerando-se idade, sexo, fatores culturais, condições de saúde, qua-

dros afetivo emocionais, entre outros (FERREIRA E GUIMARÃES, 2003, p. 32).

Ficando evidente, e muito claro que o fato de que as necessidades especiais não se

referem às limitações apresentadas pelas pessoas, mas às exigências de ampla

acessibilidade que oportunize condições necessárias à independência e autonomia

dos sujeitos. Evidencia-se a responsabilidade social de prever e prover meios de sa-

tisfazer essas necessidades, ao invés de destacar o sujeito que a apresenta.

Quando essas exigências (apoios materiais, tecnológicos ou humanos) são pertinen-

tes ao campo da educação, a serviço da remoção de barreiras para a aprendizagem

e à participação de todos os alunos, (CARVALHO, 2000), são denominadas necessi-

dades educacionais especiais.

Nem todos os que apresentam necessidades especiais são pessoas com deficiên-

cias, já que há um enorme contingente de alunos com problemas e dificuldades de

aprendizagem, advindos de inúmeros fatores, quase sempre atrelados às condições

socioeconômicas e/ou pedagógicos desfavoráveis. 

E mais: a expressão necessidades educacionais especiais sugere a existência de

um problema de aprendizagem, mas não apenas isto. Indica que recursos e serviços

educacionais  diferenciados  daqueles  comumente  utilizados  no  contexto  escolar,

para a maioria dos alunos, serão indicados. 



Assim, quem apresenta necessidades educacionais especiais não são apenas os

alunos, mas, também, as escolas e sistemas de ensino. 

Articulação entre as Etapas  de Ensino

Esta articulação dá-se entre as modalidades nos momentos: Feiras Culturais, sema-

nas dos Cursos Técnicos, Semana Científica onde são proporcionadas trocas de ex-

periências e conhecimento, sendo que o Colégio Francisco Carneiro Martins, ofere-

ce apenas um nível de ensino, com três modalidades: Ensino Médio, Integrado ao

Ensino Médio e Subsequente ao Ensino Médio.

Articulação entre Diretores e demais Profissionais da Educação

 Considerando que a escola é um lugar de esperança e desejo significa dizer que é

um processo essencialmente humano. A esperança humana é aliada de qualquer

mudança que requer espaço para manifestar-se e viver. Sendo assim, é possível

que a escola seja condição eficaz para mudanças.

Desta  forma a  articulação entre  os  profissionais  da  educação em nosso colégio

busca realizar essencialmente o humano, um trabalho em equipe, com participação

e tomada das decisões sempre de maneira coletiva, visando um trabalho educativo

e com qualidade. 

Articulação da instituição de Ensino com os Pais e ou Responsáveis

Tendo como concepção a gestão escolar participativa, toda a comunidade escolar, e

nesta incluímos os pais  e ou responsáveis como parte  importante na função da

escola. Todos os profissionais da educação sendo ela direção, equipe pedagógica,

professore  e  funcionários  desenvolvem  as  relações  com  as  famílias  de  nossos

alunos,  em  momentos  de:  reuniões,  palestras  de  formação  continuada  como

também em atividades culturais e educativas, pertinentes ao bom desenvolvimento

escolar de seus filhos. Também, acontecem momentos de interação nas reuniões

dos colegiados da escola, onde pais e/ou responsáveis participam ativamente.

 



Formação Continuada dos Profissionais da Educação

A sala de aula, a escola e o sistema educacional passam por mudanças que ocor-

rem constantemente em velocidade maior e em tempo cada vez menor, nos impon-

do um processo de transformação contínua. Esta realidade passa a exigir e a impor

cada vez mais programas, projetos e eventos que possibilitem aos seus profissionais

no âmbito da escola, formação continuada em busca de uma prática pedagógica co-

erente com os princípios que se quer alcançar, tornando- os conscientes dos concei-

tos, pressupostos teóricos envolvidos e da forma que desenvolvem as situações de

aprendizagem. 

A Formação Continuada dos profissionais da educação tem sido nosso objeto estu-

dos e pesquisas, exigindo análises permanentes sobre sua configuração. Conside-

rando as inúmeras mudanças no sistema social, cultural, político e econômico, essa

imposição apresenta-se tanto como condição para acompanhar a evolução do co-

nhecimento, como para redirecionar as ações docentes em busca do atendimento às

nossas novas demandas educacionais, não se trata de somente oferecer formação

sempre, e sim de reunir e apresentar alguns dos referenciais que devem ser adota-

dos para oportunizarem aproximações e questionamentos, os quais precisam aten-

des às necessidades dos nossos educandos e suas realidades tão complexas por

sua múltiplas faces. 

A proposta de trabalho da SEED para os profissionais da educação propõe uma For-

mação Descentralizada que é ofertada em dois momentos: no início do ano letivo

(fevereiro) e no meio do ano (julho), com objetivo de colocar em estudos alguns te-

mas relevantes para todos os segmentos da escola. A SEED e NRE também promo-

vem cursos  de  formação  que  atendem as  disciplinas,  coordenação  pedagógica,

PDE, entre outros. As formações continuadas promovidas pela SEED,contribuem

com o pedagógico, quando os profissionais afastados para os referidos cursos retor-

nam ao colégio e implementam ações pedagógicas exigidas como parte da certifica-

ção. A  exemplo, os projetos PDE. 



A formação continuada quando realizada na instituição, acontece em horário normal

de atendimento, sempre previstas em calendário escolar. O profissional que traba-

lhar em duas ou mais escolas, optará por fazer seus estudos em um único estabele-

cimento, preferencialmente naquele que tiver maior carga horária.

Acompanhamento e Realização da Hora Atividade

O Colégio segue na integra a orientação e  a  execução da  Instrução nº 02/2004 –

SUED quanto  a hora-atividade. A hora atividade é o tempo reservado ao Professor

em exercício de docência, para estudos, avaliação e planejamento. A organização

da hora-atividade deverá favorecer o trabalho coletivo dos professores, priorizando-

se:

 o coletivo de professores que atuam na mesma área do conhecimento e/ou

módulos, tendo em vista a implementação do processo de elaboração das di-

retrizes curriculares para a rede pública estadual de Educação Básica;

 o coletivo dos professores que atuam na(s) mesma(s) turma(s), série(s),eta-

pa(s) do ciclo o ano(s) dos diferentes níveis e modalidades de ensino;

 a formação de grupos de professores para o planejamento e para o desenvol-

vimento de ações necessárias ao enfrentamento de problemáticas específicas

diagnosticadas no interior do estabelecimento;

 a correção de atividades discentes, estudos e reflexões a respeito de ativida-

des que envolvam a elaboração e implementação de projetos e ações que vi-

sem a melhoria da qualidade de ensino, propostos por professores, direção,

equipe pedagógica e/ou NRE/SEED,  bem como o atendimento de alunos,

pais e (outros assuntos de interesse da) comunidade escolar.

A organização da hora-atividade deverá garantir, também, carga horária que permita

ao professor a realização de atividades pedagógicas individuais inerentes ao exercí-

cio da docência.



Cabe ao conjunto de professores, sob a orientação e coordenação da equipe peda-

gógica ou direção do estabelecimento, planejar, executar e avaliar as ações a serem

desenvolvidas durante o cumprimento da hora-atividade.

Cabe à equipe pedagógica, coordenar as atividades coletivas e acompanhar as ativi-

dades individuais a serem desenvolvidas, durante a hora-atividade.

Cabe à direção do estabelecimento, sistematizar o quadro da distribuição da hora

atividade, que deverá constar em edital, permitindo o seu acompanhamento e infor-

mando à comunidade escolar da disponibilidade de horário de atendimento do pro-

fessor aos alunos e pais.

É responsabilidade do Diretor do estabelecimento de ensino a distribuição e a verifi -

cação do cumprimento da hora-atividade. Será atribuído 33,3 % de hora-atividade

sobre o total de horas-aula assumidas pelo professor em efetiva regência de classe,

que deverão ser cumpridas no turno das aulas.

Caberá ao Núcleo Regional de Educação verificar o cumprimento da presente Instru-

ção, assessorando a direção, equipe pedagógica e professores no processo de or-

ganização e/ou implementação da hora-atividade, quando necessário. Conforme Ins-

trução nº 02/2004 – SUED a hora-atividade é o tempo reservado ao Professor em

exercício de docência, para estudos, avaliação e planejamento.

Embora a escola reconheça a importância de que a hora atividade fosse organizada

por  disciplina  por  favorecer  a  construção  de  grupos  de  estudos,  em função  do

grande número de professores e da rotatividade ficou impossível a sua organização

desta forma. Optou então a escola por hora atividade individual por professores.

Organização do Tempo e do Espaço Pedagógico

No momento o Colégio Francisco Carneiro Martins organiza seu tempo e espaço es-

colar da seguinte maneira:



 Ensino Médio: é organizado em três séries, com matriz curricular única para

as três séries, cada série dividida em trimestres. Sendo turmas no período

matutino, vespertino e noturno.

 Da educação profissional: Ensino Médio Integrado é organizado em quatro

séries, com matriz curricular específica para cada área de: Química, Meio Am-

biente, Secretariado, Informática, Eletromecânica, Administração. Com turmas

em período matutino, vespertino e noturno.

 Da educação profissional: Ensino Técnico Subsequente ao Médio é organiza-

do semestralmente, variando de dois semestres a quatro semestres de dura-

ção: Eletrônica, Administração, Informática, Secretariado, Meio Ambiente, Ele-

trônica. Com turmas em período matutino, vespertino e noturno. 

 Programa de Atividade Complementar Periódica: nas áreas de Português e

Matemática, ofertados nos contra turnos escolares, em quatro horas-aulas se-

manais, distribuídos em dois dias na semana. O aprofundamento do conheci-

mento destas áreas é ofertado imparcialmente aos alunos. 

 Sala de Recursos Multifuncional- Área de Deficiência Visual – Resolução de

Autorização nº 799/12, por ser uma escola central, atende a uma demanda

discente específica, desde que apresente laudo diagnosticado, podendo fre-

qüentar, mesmo sendo de qualquer escola da rede estadual. Neste colégio

essa sala funciona com vinte horas semanais, distribuídas em quatro dias da

semana.

 Duas turmas de CELEM-(Centro de Estudos de Língua Estrangeira Moderna),

o colégio, disponibiliza através da instrução normativa nº 019/2008, oferta cur-

so de Espanhol, que visa assegurar ao aluno um ensino de qualidade, além

de possibilidade de matrícula facultativa. Além de disponibilizar atendimento

aos alunos o CELEM também é aberto à comunidade. No CELEM a carga ho-

rária semanal por turma é maior que a carga horária da matriz convencional,

o que viabiliza ao professor mais tempo de trabalho com idioma junto aos alu-



nos, número menor de turmas e assim melhor condições de estudo, planeja-

mento e de aplicação. Sendo quatro horas semanais, distribuídos em dois

dias.

 Hora Treinamento- Aulas Especializadas de Treinamento Desportivo, articula-

das aos componentes curriculares do macro campo: esporte e lazer o colégio

oferece treinamento de voleibol, com quatro horas semanais, distribuídas em

dois dias. 



Também contamos com a prática profissional supervisionada (estágio obrigatório)

com turmas dos cursos de Ensino Médio Integrado em: Eletromecânica, Química e

Meio Ambiente. E os Técnicos Subsequentes ao Médio em Eletromecânica, Eletrôni-

ca, Meio Ambiente. No contra turno das aulas.

Índices de  Rendimento Escolar 

Índices  Interno:

Ensino Médio Ano: 2013.

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

429 82,75% 12,82% 3,97% 0,46%
Ano: 2014.

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

437 68% 19,9% 8,6% 6%
Ensino Médio Ano: 2015.

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

456 71,9% 10,8% 9,42% 8,55%

ENSINO MÉDIO INTEGRADO

ANO 2013 -  TÉCNICO EM QUÍMICA

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

73 80,8% 15,1% 2,74% 1,36%

ANO 2014



80 85% 10% 1,25% 3,75%

ANO 2015

103 88,3% 78% 1,95% 1,95%

ANO 2013 -  TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO:

MATRICULAS Taxa de
Aprovação

Taxa de
Reprovação

Taxa de
Abandono

Taxa de
Transferidos

217 84,33% 6,92% 7,37% 1,38%

ANO 2014

216 82,4% 7,87% 6,94% 2,77%

ANO 2015

209 87,55% 5,26% 2,87% 4,32%

ANO 2013 -  TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

73 75,34% 10,95% 12,32% 1,37

ANO 2014

38 89,47% 2,63% 7,9% 0%

ANO 2015

63 85,7% 9,52% 3,2% 1,58%

ANO 2013 -  TÉCNICO EM iNFORMÁTICA

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos



106 82,09% 6,60% 7,54% 3,77

ANO 2014

98 84,69% 10,20% 2,04% 3,07%

ANO 2015

103 84,48% 8,73% 0,97% 5,82%

ANO 2013 -  TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

100 89% 7% 1% 3%

ANO 2014

103 91,27% 4,85% 2,91% 0,97%

ANO 2015

106 87,7% 5,68% 0,94% 5,68%

ANO 2015 -  TÉCNICO EM SECRETARIADO

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

37 73% 13,5% 5,4% 8,1%



TÉCNICO SUBSEQÜENTE AO ENSINO MÉDIO 

ANO 2013 -  TÉCNICO EM SECRETARIADO – 1º SEMESTRE

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

59 64,40% 6,77% 28,83% 0

ANO 2013 -  TÉCNICO EM SECRETARIADO – 2º SEMESTRE

60 71,66% 1,68% 26,66% 0

ANO 2014 -  TÉCNICO EM SECRETARIADO – 1º SEMESTRE

72 69,44% 6,94% 23,62% 0

ANO 2014 -  TÉCNICO EM SECRETARIADO – 2º SEMESTRE

57 61,40% 12,28% 26,32% 0

ANO 2015 -  TÉCNICO EM SECRETARIADO – 1º SEMESTRE

62 37,09% 3,24% 59,67% 0

ANO 2015 -  TÉCNICO EM SECRETARIADO – 2º SEMESTRE

16 87,50 0% 12,50% 0

ANO 2013 -  TÉCNICO EM ELETRÔNICA – 1º SEMESTRE

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

33 78,78% 6,06% 15,16% 0

ANO 2013 -  TÉCNICO EM ELETRÔNICA – 2º SEMESTRE

14 85,71% 14,29% 0 0

ANO 2014 -  TÉCNICO EM ELETRÔNICA – 1º SEMESTRE

50 58% 0 42% 0

ANO 2014 -  TÉCNICO EM ELETRÔNICA – 2º SEMESTRE



18 83,33% 0 16,67% 0

ANO 2015 -  TÉCNICO EM ELETRÔNICA – 1º SEMESTRE

56 48,21% 0 51,79% 0

ANO 2015 -  TÉCNICO EM ELETRÔNICA – 2º SEMESTRE

27 88,88% 0 11,12% 0

ANO 2013 -  TÉCNICO EM ETROMECÂNICA – 1º SEMESTRE

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

92 77,17% 3,28% 19,56% 0

ANO 2013 -  TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA – 2º SEMESTRE

74 89,2% 5,40% 5,40% 0

ANO 2014 -  TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA – 1º SEMESTRE

41 97,56% 2,44% 0 0

ANO 2014 -  TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA – 2º SEMESTRE

82 67,07% 6,09% 25,60% 1,24%

ANO 2015 -  TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA – 1º SEMESTRE

81 59,27% 2,46% 38,27% 0

ANO 2015 -  TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA – 2º SEMESTRE

96 70,84% 9,37% 19,79% 0

ANO 2013 -  TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE– 1º SEMESTRE

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos



80 61,25% 3,75% 35% 0

ANO 2013 -  TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – 2º SEMESTRE

84 64,28% 5,95% 29,77% 0

ANO 2014 -  TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – 1º SEMESTRE

77 63,65% 2,59% 33,76% 0

ANO 2014 -  TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – 2º SEMESTRE

40 95% 0% 5% 0

ANO 2015 -  TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – 1º SEMESTRE

66 34,85% 9,09% 56,06% 0

ANO 2015 -  TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – 2º SEMESTRE

10 100% 0 0 0

ANO 2013 -  TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

102 77,46% 3,92% 18,62% 0

ANO 2013 -  TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 2º SEMESTRE

129 62% 3,10% 34,9% 0

ANO 2014 -  TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE

133 78,19% 6,03% 15,78% 0

ANO 2014 -  TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 2º SEMESTRE

138 75,36% 2,89% 21,75% 0

ANO 2015 -  TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE



167 42,51% 1,19% 56,28% 0

ANO 2015 -  TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 2º SEMESTRE

125 76,8% 4% 19,2% 0

ANO 2013 -  TÉCNICO EM INFORMÁTICA – 1º SEMESTRE

MATRICULAS Taxa de

Aprovação

Taxa de

Reprovação

Taxa de

Abandono

Taxa de

Transferidos

71 85,91% 9,85% 2,84% 1,40%

ANO 2013 -  TÉCNICO EM INFORMÁTICA – 2º SEMESTRE

77 44,17% 9,09% 45,45% 1,29%

ANO 2014 -  TÉCNICO EM INFORMÁTICA  – 1º SEMESTRE

59 55,9% 15,3% 28,8% 0

ANO 2014 -  TÉCNICO EM INFORMÁTICA – 2º SEMESTRE

68 51,48% 8,82% 39,70% 0

ANO 2015 -  TÉCNICO EM INFORMÁTICA – 1º SEMESTRE

77 44,16% 6,49% 49,35% 0

ANO 2015 -  TÉCNICO EM INFORMÁTICA – 2º SEMESTRE

22 72,73% 9,09% 18,18% 0

Relação entre os Profissionais da Educação e Discentes

As práticas administrativas e pedagógicas da comunidade escolar devem funcionar

em sintonia mútua para que as formas de convivências no ambiente escolar,  os

mecanismos de formulação e implementação de políticas, a organização funcional

burocrática,  a  organização  da  documentação  escolar  e  os  procedimentos  de

avaliação sejam coerentes e sistematizados por todos os envolvidos.



A interação dos docentes e não-docentes com a demanda discente, em ambiente

escolar neste colégio, no que tange à atuação como profissional e como relaciona-

mento enquanto indivíduo que participa de uma rede de relações,  buscamos reali -

zar formação continuada constante, para que estas relações ocorram de maneira

educativa harmoniosa.

Critérios de Organização das Turmas

São observadas as normas e diretrizes contidas nas resoluções anuais da SEED.

Para distribuição de aulas serão consideradas a carga horária disponível no estabe-

lecimento de ensino prevista em regulamentação específica, número de acordo com

nível e modalidade de ensino previsto em regulamentação específica, número de

turmas e matriz curricular aprovada no órgão competente. Considerando a jornada

de trabalho do professor a soma das horas aulas com horas atividades.

A abertura  das  turmas    dos  Cursos  da  Educação  Profissional  –  integrada   e

subseqüente,  seguem Orientação Conjunta do DET/SEED/DIPLAN que orienta e

estipula critérios para a abertura de turmas da Educação Profissional, bem  como

matrículas nas Instituições de Ensino da Rede Pública Estadual.

3. FUNDAMENTOS

3.1.Princípios didáticos-pedagógicos:

Sendo o conhecimento o eixo que estrutura a educação, a escola e a sociedade,

nossa instituição tem a função histórica de organizar, sistematizar e desenvolver as

capacidades científicas, éticas e tecnológicas de nossos educandos;  transmitir co-

nhecimentos sobre a diversidade da espécie humana; levar os alunos a tomar cons-

ciência das semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos do

planeta; isto porque, o conhecimento é o instrumento mais eficiente do homem para

alcançar êxito pessoal e coletivo, bem como, de compreensão e de transformação

da natureza e da sociedade.

A função social da escola hoje é muito mais ampla, do que simplesmente repassar o

saber acumulado. Numa perspectiva crítica, cabe ao docente fornecer aos alunos o

instrumental teórico e os meios necessários para entender os desafios impostos pela



vida social, bem como perceber que a ciência, seja ela qual for, não é um corpo de

conhecimentos  definitivo e  acabado e  muito  menos fragmentado.  A reflexão e o

questionamento contínuo sobre as questões sociais, a relação entre a ciência, tec-

nologia e sociedade, possibilitam o avanço da ciência e a construção do saber per-

manente.

Por mais que se utilize de tecnologias eficazes, o professor é ainda indispensável

nos processo de reflexão e de aprendizagem, já que seu trabalho não consiste, sim-

plesmente, em transmitir informações ou conhecimentos, mas em apresentá-los sob

a forma de problemas a resolver, contextualizando-os, para que o aluno possa esta-

belecer relações, atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos e técnicas, na ten-

tativa de superar alguns problemas evidenciados tanto a nível teórico quanto prático,

já que o cerne do processo pedagógico está na relação professor/aluno.

Saviani define a educação como um processo de trabalho não material no qual o

produto não se separa do produtor. “O trabalho educativo é o ato de produzir direta e

intencionalmente, em cada indivíduo a humanidade que é produzida histórica e cole-

tivamente pelo conjunto de homens”. (Saviani, 1991, p.21), e a escola é o principal

meio para adquirir essa humanidade. Saviani apoiado em Gramsci (1991, p.103) de-

fine a escola como uma instituição, cujo papel constante na socialização do saber

elaborado e não do saber espontâneo, fragmentado e da cultura popular. 

Baseado na Pedagogia Histórico Crítica, através dos conceitos de educação, de es-

cola e de acordo com Saviani (1991, p. 16, 17), o Colégio Francisco Carneiro Mar-

tins identifica formas mais desenvolvidas para expressar o saber produzido historica-

mente, reconhecendo as condições da sua produção e compreendendo suas princi-

pais manifestações bem como as tendências atuais na transformação. Busca con-

verter o saber objetivo em saber escolar de modo a torná-lo assimilável por seus alu-

nos. Utiliza meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber

objetivo  em quanto  resultado,  mas aprendam o processo de sua produção bem

como a tendências de sua transformação, tudo isso contextualizando com a realida-

de vivida pelos alunos.



Outras instâncias da sociedade, e dentro desta, a escola também desempenham um

papel fundamental no processo educativo. Em questão a construção do aluno cida-

dão, temos a clareza de que não estamos sozinhos e que a escola não dá conta de

formar plenamente esse cidadão, pois a formação da cidadania ultrapassa os espa-

ços escolares e ela também é construída no dia a dia das relações das pessoas nos

conjunto das organizações da sociedade.

Temos consciência de que não só através da escola que a sociedade vai se transfor-

mar, mas as mudanças que se podem produzir dentro da própria escola já modifi -

cam a sociedade.

É fundamental organizar e, a escola, como um espaço vivo, onde a cidadania pode

ser exercida a cada momento por todos da comunidade escolar e, desse modo, seja

aprendida, fazendo com que principalmente nossos alunos se apropriem do espaço

escolar e reforcem os laços de identificação da escola. É necessário garantir  um

conjunto de práticas planejadas com o propósito de construir para que os alunos se

apropriem dos conteúdos de maneira crítica e construtiva promovendo o desenvolvi -

mento e a socialização dos alunos. Pois “a escola é um espaço social privilegiado de

democratização por que nela, podemos contribuir para o desenvolvimento das apti -

dões cognitivas de todos e de que um. Reforçando a responsabilidade,  sócio-políti-

co da escola”. (Wittmann, 1997).

 

3.2. CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A retomada da Educação Profissional no Estado, a partir de 2003, assume-se uma

concepção que rompe com a dimensão que articula diretamente ao mercado de tra-

balho e à empregabilidade e a laboralidade. Assume-se, também, o compromisso

com a formação humana dos alunos, a qual requer a apreensão dos conhecimentos

científicos, tecnológicos e históricos-sociais pela via escolarizada. 

Tomando como referência as “Diretrizes Curriculares da Educação Profissional para

a  Rede  Pública  do  Paraná”,  é  importante  apresentar  os  encaminhamentos

metodológicos como parte integrante do Plano de curso dos cursos técnicos, tanto



na  sua  forma  integrada  quanto  subsequente,  para  organização  das  práticas

pedagógicas a serem desenvolvidas ao longo dos cursos. 

Considerando que as ações pedagógicas dos professores de acordo com as Diretri -

zes supracitadas objetivam atender as necessidades dos estudantes, tendo em vista

o perfil profissional, o compromisso com a formação profissional e da cidadania, a

apropriação dos conhecimentos, a reflexão crítica e a autonomia, faz-se necessário

assumir a concepção da Educação Profissional e seus princípios: 

O trabalho como princípio educativo 

O trabalho enquanto categoria ontológica explica que o homem é diferente dos ou-

tros animais, pois é por meio da ação consciente do trabalho, que o homem é capaz

de criar a sua própria existência. Portanto, é na relação Homem-Homem e Homem-

Natureza, que se situa a compreensão da escola politécnica na Educação Profissio-

nal. 

A organização curricular integrada da Educação Profissional, considerando a catego-

ria do TRABALHO, agrega como elementos integradores a CIÊNCIA, a CULTURA e

a TECNOLOGIA, pois a:  

 CIÊNCIA é produção de conhecimentos sistematizados social e historicamen-

te pelo homem. 

 CULTURA, o processo dinâmico de criação e representações sociais manifes-

tas pelo homem por meio de símbolos. 

 TECNOLOGIA, a construção social que decorre das relações sociais, ou seja,

das organizações políticas e econômicas da sociedade. A tecnologia é “medi-

ação entre ciência (apreensão e desvelamento do real) e produção (interven-

ção) no real”. (RAMOS, 2004; 2005 apud BRASIL, 2007, p. 44). 

Essas dimensões articuladas devem promover o equilíbrio entre atuar praticamente

e trabalhar intelectualmente. 

Assim, o tratamento metodológico deve privilegiar a relação entre teoria e a prática e

entre a parte e a totalidade, fazendo com que haja integração entre os conteúdos

nas dimensões disciplinar e interdisciplinar. 



O Princípio da Integração 

A integração é o princípio norteador da práxis pedagógica na Educação Profissional

e articula as dimensões disciplinar e interdisciplinar. 

Disciplinar significa os campos do conhecimento que podemos reconhecê-los como

sendo os conteúdos que estruturam o currículo – conteúdos estruturantes. 

As disciplinas, por sua vez, são os pressupostos para a interdisciplinaridade, na me-

dida em que as relações que se estabelecem por meio dos conceitos da relação teo-

ria e prática extrapolam os muros da escola e, permitem ao estudante a compreen-

são da realidade e dos fenômenos inerentes a ela para além das aparências: 

A interdisciplinaridade, como método, é a reconstituição
da totalidade pela relação entre os conceitos originados a
partir de distintos recortes da realidade; isto é, dos diver-
sos  campos  da  ciência  representados  em  disciplinas.
(RAMOS, 2007)   Assim, os encaminhamentos metodoló-
gicos exigem uma organização dos conteúdos que permi-
ta  aos estudantes  se  apropriarem dos conceitos funda-
mentais das disciplinas no contexto da interdisciplinarida-
de e da integração. 

Encaminhamentos Metodológicos 

Os encaminhamentos metodológicos devem considerar os princípios e a concepção

da integração, na perspectiva de garantir uma formação politécnica aos estudantes

da Educação Profissional. 

A politecnia nesse contexto significa dominar os princípios da ciência e as suas dife-

rentes técnicas, no contexto do processo produtivo – TRABALHO, e não no seu sen-

tido restrito do conjunto de muitas técnicas. 

Nesse sentido, a intervenção do professor por meio do ato de ensinar deve ser in-

tencional na medida em que ele se compromete com uma educação de qualidade e

uma formação profissional para o mundo do trabalho. Assim, é importante ressaltar

também o papel da escola e, para tanto, o reafirmamos com Libâneo: 

[...] a escola tem, pois o compromisso de reduzir a distân-
cia entre a ciência cada vez mais complexa e a cultura de
base produzida no cotidiano, e a provida pela escolariza-
ção. Junto a isso tem também o compromisso de ajudar
os alunos a tornarem-se sujeitos presentes, capazes de



construir elementos categoriais de compreensão e apro-
priação crítica da realidade (LIBÂNEO, 1998, p. 9) 

Os conteúdos aqui mencionados não são quaisquer conteúdos, trata-se dos “conhe-

cimentos construídos historicamente e que se constituem, para o trabalhador, em

pressupostos a partir dos quais se podem construir novos conhecimentos no proces-

so investigativo e compreensão do real.” (RAMOS, 2005, p.107). 

Portanto,  como  encaminhamentos  metodológicos  indicam-se  as  proposições

apontadas por Marise Ramos: 

a) Problematização dos Fenômenos 

Trata-se de usar a metodologia da problematização, no sentido de desafiar os estu-

dantes a refletirem sobre a realidade que os cerca na perspectiva de buscar solu-

ções criativas e originais para os problemas que se apresentam a respeito dessa re-

alidade: 

Problematizar fenômenos – fatos e situações significativas e relevantes para com-

preendermos o mundo em que vivemos, bem como processos tecnológicos da área

profissional para a qual se pretende formar [...] como ação prática. 

Isso significa: 

 Elaborar questões sobre os fenômenos, fatos e situações. 

 Responder às questões elaboradas à luz das teorias e conceitos já formula-

dos sobre o(s) objeto(s) estudados – conteúdos de ensino. 

b) Explicitação de Teorias e Conceitos 

A partir de uma situação problema indicada para reflexão, análise e solução, deixar

claro para os estudantes quais conceitos e quais teorias dão suporte para a apreen-

são da realidade a ser estudada: 

Explicitar teorias e conceitos fundamentais para a compreensão do(s) objetivo(s) es-

tudados nas diversas perspectivas em que foi problematizada. 

Nesse sentido, é importante: 

 Localizá-los nos respectivos campos da ciência (áreas do conhecimento, dis-

ciplinas científicas e/ou profissionais). 



 Identificar suas relações com outros conceitos do mesmo campo (disciplinari-

dade) e de campos distintos do saber (interdisciplinaridade). 

c) Classificação dos Conceitos–Conhecimentos 

Os “conhecimentos desenvolvidos na perspectiva da sua utilização pelas pessoas

são de formação geral e fundamentam quaisquer conhecimentos específicos de-

senvolvidos com o objetivo de formar profissionais”. 

Situar  os  conceitos  como conhecimentos  de  formação  geral  e  específica,  tendo

como referência a base científica dos conceitos e sua apropriação tecnológica, soci-

al e cultural. 

Nessa dimensão, estarão os conhecimentos que, uma vez apropriados, permitem às

pessoas formularem, agirem, decidirem frente a situações próprias de um processo

produtivo. Esses conhecimentos correspondem a desdobramentos e aprofundamen-

tos conceituais restritos em suas finalidades e aplicações, bem como as técnicas

procedimentais necessárias à ação em situações próprias a essas finalidades. 

d) Organização dos Componentes Curriculares e as Práticas Pedagógicas 

As opções pedagógicas implicam em redefinir os processos de ensino, pensando no

sujeito que aprende (estudante) de modo a considerar a realidade objetiva (totalida-

de histórica). 

São ações pedagógicas no contexto dos processos de ensino 

 Proposições de desafios e problemas. 

 Projetos que envolvam os estudantes, no sentido de apresentar ações resolu-

tivas – projetos de intervenção. 

 Pesquisas e estudos de situações na perspectiva de atuação direta na reali-

dade. 

Os pressupostos que dão suporte ao currículo ancorado nos encaminhamentos me-

todológicos apresentados, de fato, se diferenciam de um currículo que tem como re-



ferência a reprodução de atividades na perspectiva do currículo tradicional que cinde

com o princípio da integração. (RAMOS, 2005, p.122) .

3.3.  EDUCAÇÃO

A educação é um processo fundamental para o homem porque através dela, do pon-

to de vista histórico, o indivíduo vai se apropriando da herança cultural da humanida-

de ao longo de sua existência e ao mesmo tempo vão criando novas objetivações

correspondentes as suas idéias e aos desafios do seu tempo. Cabe à educação pro-

piciar que tal apropriação ocorra, bem como dotar o indivíduo de instrumentos para

criar essas objetivações. 

A linha pedagógica do colégio deve estar pautada sobre os princípios de garantia do

aluno ao acesso ao conhecimento historicamente produzido e ao saber elaborado,

objetivando um cidadão crítico responsável e consciente de seus direitos e deveres,

comprometido com o social e ciente de seu papel histórico na comunidade escolar

sem esquecer que a mesma é parte de uma sociedade globalizada.

Dentro da perspectiva histórico-crítica a educação deve então transmitir o conheci-

mento construído historicamente pelos homens criando e recriando o mesmo, de

modo adequá-lo a nova realidade social e desse modo contribuir para a formação do

sujeito.

3.4. HOMEM 

O Colégio Francisco Carneiro Martins desenvolve seu trabalho em primeiro lugar

com seres humanos, os quais são agentes transformadores da sociedade.

O mundo é constituído por homens e que a escola forma ao longo dos anos escola-

res. 

Portanto, a preocupação do colégio em refletir que  tipo de mundo queremos ou te-

remos, deve estar presente na organização do trabalho pedagógico desenvolvido,

quando se refere a formação de pessoas. Sendo necessária a formação de um ho-

mem ativo e comprometido com a coletividade. 



O homem precisa ser um conhecedor de seus direitos e deveres constitucionais e

sociais, que saiba aproveitar oportunidades de formação e profissionalização, vis-

lumbrando um futuro promissor, onde encontrarão pessoas fiéis aos seus princípios

constituindo assim uma sociedade mais igualitária e atuante. 

Apesar de diversos problemas enfrentados, o homem continua acreditando na me-

lhoria da condição de vida para todos. Preocupando-se em acompanhar a evolução

tecnologia sem deixar de lado seus valores sociais, religiosos e culturais.

ADOLESCÊNCIA

Os teóricos que se dedicam no estudo da adolescência há muito tem concordado

que a transição da segunda infância para a idade adulta é acompanhada pelo de-

senvolvimento de uma nova qualidade de mente, caracterizada pela forma de pen-

sar sistemática, lógica e hipotética.(  Jean Piaget).  Assim, a adolescência é com-

preendida como um momento de um processo e, como tal, em construção, que pode

ser diferente do que está sendo para o próprio adolescente e para uma sociedade. É

entendido como não natural e universal, mas produto de sua história de vida, en-

quanto sujeito pertencente a um grupo social, a uma cultura, da qual recebe influên-

cia e sobre a qual age dialeticamente; não desenvolvimentista, pois cada sujeito o vi -

venciará de uma maneira, dependendo de suas interações sociais, do - por exemplo,

a chamada crise da adolescência – pode ser saudável, possibilitando que cada um

seja sujeito de sua própria história, capaz de fazer suas escolhas dentro de suas

possibilidades objetivas e subjetivas, desenvolvendo uma autoconsciência e autono-

mia diante do contexto. Essa compreensão não nega as mudanças biológicas, mas

as  entende  também como significadas  histórica  e  socialmente  (Aguiar  e  Ozella,

2008; Ozella, 2003; Vigotski, 1984).

A “adolescência” vem do latim “adolesco” que significa crescer. È um período cheio

de questionamentos, instabilidades, caracterizado pela busca de sua própria identi-

dade, de “si mesmo”, os padrões pré-estabelecidos são criticados, bem como as es-

colhas feitas pelos pais, numa busca por liberdade e auto-afirmarão. Este período

entre a infância e a idade adulta, caracteriza-se por alterações no desenvolvimento



biológico, psicológico e social. Segundo (Piaget) definida por fase da lógica e hipo-

tética, pela forma de sistemática de pensar.

Biologicamente o início é sinalizado pela aceleração rápida do crescimento do es-

queleto e pelo início do desenvolvimento sexual, o início da adolescência é sinaliza-

do por uma aceleração do crescimento cognitivo e da formação de personalidade,

socialmente, este é um período de preparação intensificada para o futuro papel de

um jovem adulto. O inicio e a duração da adolescência é variável, mas, conforme o

ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente é considerada  adolescente, a pessoa

com idade entre 12 e 18 anos. Para Piaget, é o período das operações formais,

quando o sujeito será então capaz de formar esquemas conceituais abstratos, con-

ceituar termos,  como amor, fantasia, justiça, democracia etc, e realizar com eles

operações mentais  

   

JUVENTUDE

A juventude é o período de vida que normalmente ocorre entre a infância e a idade

adulta.  De acordo com as disposições estabelecidas pelas agências das Nações

Unidas, para determinar exatamente quando o período de anos no qual a juventude

acontece,  poderíamos dizer  que ocorre  entre  15  e 25,  sendo,  portanto,  um das

etapas  mais  importantes  da  vida  de  intrinsecamente  definir  a  pessoa,  seus

interesses, seus projetos e suas relações com o mundo ao seu redor.

Sempre foi muito complexo tentar definir as idades e fases do homem com termos

definitivos ou parâmetros preestabelecidos. Isto pode ser apreciado de forma mais

acentuada no caso do conceito de juventude, já que tais elementos variam em cada

caso  presente,  por  se  tratar  de  uma  fase  de  busca  de  identidade,  com  certa

desesperança  ou  desespero  implícito,  uma  grande  quantidade  de  energia  e  de

entrada para o mundo social independente.

No entanto, existem alguns elementos que podem nos ajudar a entender melhor

sobre o que é a juventude. Por sua parte, como já foi dito, a juventude é o tempo de



vida  quando  se  começa  a  estabelecer  sua  identidade,  a  identidade  que  irá

acompanhá-lo mais ou menos pelo resto de sua vida. Aqui entram não apenas as

formas  de  se  mover,  se  comportar  ou  agir,  mas  também  todas  as  projeções,

expectativas e sonhos que o indivíduo pode começar a moldá-las para sua vida

futura.

Nesta fase as funções vitais atingem a sua plenitude e máximo desenvolvimento. É

a idade de ouro da vida, onde a energia e vitalidade são a característica principal,

mas  também a  mais  exigente  na  preparação  para  a  entrada  no  mundo  adulto,

tentando encontrar a própria identidade, mas nem todo mundo acha a possibilidade

de inclusão em um mundo cada vez mais competitivo.

A juventude é também a toma de consciência da necessidade de independência da

família, bem como a entrada ao mundo, composto por grande parte da sociedade.

Esta situação é certamente preocupante, pois envolve encontrar um equilíbrio entre

as relações parentais e familiares por sua parte, e as relações sociais e outros pela

outra.  Ao  mesmo  tempo,  isso  implica  que  o  jovem  deve  começar  a  pensar

seriamente  sobre  como,  ou  por  quais  métodos podem se manter  por  si  mesma

palavra “adolescência” vem da palavra latina “adolesco”,  que significa crescer.  É

uma fase cheia de questionamentos e instabilidade, que se caracteriza por uma

intensa busca de “si mesmo” e da própria identidade, os padrões estabelecidos são

questionados,  bem  como  criticadas  todas  as  escolhas  de  vida  feita  pelos  pais,

buscando assim a liberdade e auto-afirmação.os e conseguir “dar um jeito” para ter

“o seu” e conseguem contextualizar e integrar, para situar qualquer informação em

seu  contexto,  para  colocar  e  tratar  os  problemas,  ou  seja,  o  grande  desafio  de

formar sujeitos que possam enfrentar realidades cada vez mais complexas. Assim,

acreditamos  na  possibilidade  de  formar  um  cidadão  mais  indignado  com  as

manifestações e acontecimentos da vida cotidiana, um cidadão que saiba mediar

conflitos e propor soluções criativas e adequadas a favor da coletividade, que tenha

liberdade  de  pensamento  e  atitudes  autônomas  para  buscar  informações  nos

diferentes contextos, organizá-las e transformá-las em conhecimentos aplicáveis.



ADULTO

Na tentativa de conceituar esta fase de vida, perguntas como: Existiria de fato um

homem adulto? Ou seja, um home que tivesse maturidade, autonomia, cooperação,

pensamento lógico... e que não tivesse: sonhos extraordinários para seu futuro, me-

dos inexplicáveis e se considerasse em constante evolução? Resposta: Não, não

existe esse homem, existem sim, fases da vida do ser humano nas quais ele vem a

ter o perfil descrito nas quatro etapas do desenvolvimento infantil. 

Sendo assim, concordamos com Pierre Furter quando ele nos diz em sua obra Re-

flexão e Educação, que o ser humano pode ser definido como um ser inacabado. As-

sim, acrescentamos que sendo criança um ser humano, tal qual o adulto, o adoles-

cente e o jovem, todos, portanto, inacabados, incompletos em busca da perfeição,

Não se faz possível de nominar da maneira como tem sido feito, as etapas da vida

do homem do nascimento à  morte. Ou seja, não podemos afirmar,  como tantos

querem e o fazem, que a criança é um ser imaturo que caminha para a maturidade

que é alcançada na fase adulta. Podemos falar que o homem é prematuro e que

vive em contínuo estado de aprendizagem, e de amadurecimento independentemen-

te do tempo bio-cronológico que não para. 

Por isso, a educação de adultos tem sentido. O mesmo continua aprendendo. Não é

possível, pois, dividir a vida humana em duas partes distintas: o tempo de aprendiza-

gem (da infância e da adolescência) e o tempo da maturidade, no qual se goza o

aprendizado, sendo assim, ainda segundo Furter o adulto é, também, um ser aper-

feiçoável, perfectível mesmo dentro dos seus limites. Hoje esta relação tem sido dis-

cutida, pois sabemos que o desenvolvimento da gerontologia abre perspectivas no-

vas para o homem em cada idade, ou seja, novas possibilidades de realização e

aperfeiçoamento. Sendo assim não há possibilidade definirmos “ser adulto”. 

Podemos apenas falar em “momentos de vida” os quais respondemos desta ou da-

quela maneira.

IDOSO

O conceito de idoso é diferenciado para países em desenvolvimento e para países



desenvolvidos.  Nos primeiros,  são consideradas idosas aquelas pessoas com 60

anos  e  mais;  nos  segundos  são  idosas  as  pessoas  com 65anos  e  mais.  Essa

definição  foi  estabelecida  pela  Organização  das  Nações  Unidas,  por  meio  da

Resolução 39/125, durante a Primeira Assembléia Mundial das Nações Unidas sobre

o Envelhecimento  da População,  relacionando se  com a expectativa  de vida  ao

nascer e com a qualidade de vida que as nações propiciam aos seus cidadãos. 

Apesar de ser dos menos preciso, o critério cronológico é um dos mais utilizados

para estabelecer o ser idoso, até na delimitação da população de um determinado

estudo,  ou  análise  epidemiológica,  ou  com  propósitos  administrativos  e  legais

voltados para desenho de políticas públicas e para o planejamento ou oferta  de

serviços. 

Os fenômenos do envelhecimento  e  da velhice e  a  determinação de quem seja

idoso, muitas vezes, são considerados com referência às restritas modificações que

ocorrem no corpo, na dimensão física. Mas é desejável que se perceba que, ao

longo dos anos, são processadas mudanças também na forma de pensar, de sentir

e de agir dos seres humanos que passam por esta etapa do processo de vivência.

Complemento,  acrescentando  que  o  ser  humano  idoso  tem  várias  dimensões:

biológica, psicológica, social, espiritual e outras, que necessitam ser consideradas

para  aproximação  de  um  conceito  que  o  abranja  e  que  o  perceba  como  ser

complexo.

3.5.  MUNDO

A concepção de mundo é sempre simultaneamente individual e coletiva, isto é, ela

possui características singulares que correspondem às singularidades da vida de

cada indivíduo, sem nunca deixar de ser constituída coletivamente tanto em seus

conteúdos como em suas formas. 

O coletivo que assegura a existência de uma concepção de mundo pode variar em

sua amplitude, chegando, no limite à universalidade do gênero humano. Também o

grau de individualização da concepção de mundo poderá variar,  a depender das

possibilidades socialmente existentes de desenvolvimento da individualidade. Quan-



to mais uma pessoa se desenvolva como uma individualidade para si mais individua-

lizada será sua concepção de mundo e, ao mesmo tempo, mais ela será representa-

tiva da universalidade do gênero humano. 

Como explica Gramsci (1978, p. 12), trata-se de um processo de superação das in-

coerências e inconsistências da concepção individual de mundo: Quando a concep-

ção do mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos

simultaneamente a uma multiplicidade de homens-massa, nossa própria personali-

dade é composta de uma maneira bizarra: nela se encontram elementos de homens

das cavernas e princípios da ciência mais moderna e progressista, preconceitos de

todas as fases históricas passadas. 

Criticar a própria concepção de mundo, portanto, significa torná-la unitária e coeren-

te e elevá-la até o ponto atingido pelo pensamento mundial mais desenvolvido.

3.6. SOCIEDADE

A sociedade atual  exige  uma prática  pedagógica que  assegure a construção da ci -

dadania, fundada na criatividade,  criticidade, nas responsabilidades advindas  das

relações  sociais,  econômicas,  políticas  e  culturais.   

Essas reais exigências cognitivas e atitudinais requeridas nos permitem o questiona-

mento: o que tem a educação a refletir sobre as relações e transformações em curso

e a formação do homem?

A educação e a escola, por sua importância política, merecem um papel de destaque

numa proposta de sociedade. Neste esforço de reorganização da vida social e políti-

ca, velhas instituições e antigos conceitos são redefinidos de acordo com essa lógi-

ca. Portanto, “o que está em jogo não é apenas uma reestruturação das esferas eco-

nômicas, sociais e políticas, mas uma reelaboração e redefinição das próprias for-

mas de representação e significação social” (SILVA, 1990, p. 56).

Portanto, a escola visa, através do trabalho com o conhecimento científico, desen-

volver valores baseados na formação de atitudes como colaboração, responsabilida-

de, disponibilidade, determinação, solidariedade, participação, justiça, amizade, res-

peito consigo e com o outro.



Esses princípios devem guiar e orientar as relações humanas, as quais devem pos-

suir características universais e imutáveis sendo válidas para todas as pessoas. 

Viver em uma sociedade, onde se respeita as diferenças (etnia, cor, religião, cultura

e outras) tratando todos com igualdade perante a lei é o objetivo deste colégio.

3.7. CIDADANIA

A história da cidadania confunde-se em muito com a história das lutas pelos direitos

humanos. A cidadania esteve e está em permanente construção; é um referencial de

conquista da humanidade, através daqueles que sempre lutam por mais direitos,

maior  liberdade,  melhores garantias individuais e coletivas,  e  não se conformam

frente às dominações arrogantes, seja do próprio Estado ou de outras instituições ou

pessoas que não desistem de privilégios, de opressão e de injustiças contra uma

maioria desassistida e que não se consegue fazer ouvir, exatamente por que se lhe

nega a cidadania plena cuja conquista, ainda que tardia, não será obstada. 

Ser cidadão é ter consciência de que é sujeito de direitos. Direitos à vida, à liberda-

de, à propriedade, à igualdade, enfim, direitos civis, políticos e sociais. Mas este é

um dos lados da moeda. 

Cidadania pressupõe também deveres. O cidadão tem de ser cônscio das suas res-

ponsabilidades enquanto parte integrante de um grande e complexo organismo que

é a sociedade.

A cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia.

3.8. FORMAÇÃO HUMANA E INTEGRAL

Com  base  nestes  artigos,  e  nas  Diretrizes  Curriculares,  esta  proposta  será

construída  a  cada  dia,  respeitando  a  coletividade  e  a  realidade  local,  de  forma

democrática, crítica e íntegra.

Assim, será possível exercitar na prática o que foi  tão bem discutido, pensado e

analisado  na  teoria.  Essa  união  entre  a  teoria  e  a  prática  é  garantia  de  uma

educação digna, igualitária, participativa e social.



Finalizando,  este  estabelecimento  de  ensino  se  propõe  a  uma  educação  de

compromisso, respeito, coletividade, responsabilidade, ética profissional, articulação

com a comunidade, levando em conta os direitos humanos e a realidade individual

de cada um, cujas metas são:

1) Resgatar a prática da escola, para que haja um espaço próprio à formação

crítica, consciente e participativa atuando no exercício da cidadania.

2) Propiciar que os protagonistas envolvidos (comunidade escolar) atuem juntos

na construção de uma sociedade mais justa e igualitária que atenda suas

necessidades  individuais,  políticas,  econômicas  e  sociais,  ou  seja,  que

incorpore o verdadeiro sentido da democracia;

3) Repensar  continuamente  o  papel  social  da  escola  como  agente  de

transformação, estimulando uma atuação dinâmica, criativa e consciente com

a comunidade e instâncias governamentais;

4) Propiciar aos profissionais da educação uma formação continuada, que não

se limite à conteúdos curriculares, mas se estenda à discussão da escola

como um todo e suas relações com a sociedade;

5) Democratizar  o  espaço  escolar,  fornecendo  condições  para  que  todos

participem das decisões;

6) Efetivar a importância da participação da comunidade na escola, de forma

que o conhecimento gere maior compreensão, integração e interação entre os

envolvidos;

7) Romper  com visões  fragmentadas  desenvolvendo  a  interdisciplinaridade  e

ampliando a visão de conteúdo para além dos conceitos;

8) Evidenciar  o  sentido  e  o  significado  da  aprendizagem  durante  toda  a

escolaridade,  resgatando  a  autoestima  e  estimulando  os  alunos  a  se

comprometerem com o processo ensino aprendizagem;



9) Valorizar e trabalhar com temas sociais urgentes;

10)Estabelecer  grupos  de  estudos,  reuniões  mensais,  para  repensar  práticas

educacionais e para possibilitar a formação continuada;

11)Incentivar a participação nas Capacitações oferecidas pelo Estado;

12)Organizar palestras, estudos específicos por áreas, trocas de experiências,

interdisciplinaridade, videoteca e outras atividades;

13)Valorizar  os  trabalhos  dos  professores  como  produtores,  articuladores,

planejadores das práticas educativas e como mediadores do conhecimento

socialmente produzido;

14)Capacitar  os  adolescentes  e  jovens,  enfatizando  que  a  apropriação  dos

conhecimentos  socialmente  elaborados  é  a  base  para  a  construção  da

cidadania e da sua identidade, e que todos são capazes de aprender;

15)Oferecer formas de trabalho que propiciem o uso da criatividade, capazes de

melhorar  o  interesse  no  processo  de  aprendizagem,  proporcionando

ambientes  de  construção  dos  seus  conhecimentos  e  desenvolvimento  de

suas inteligências, com suas múltiplas competências;

16)Favorecer a compreensão da realidade e a participação social;

17)Garantir uma melhor qualidade de vida;

18)Envolver a Comunidade Escolar na gestão democrática e na elaboração de

eventos culturais, esportivos e sociais no interior da escola;

19)Promover a inserção da Comunidade no processo escolar, através de uma

participação dinâmica que integre a Escola à sociedade;

20)Repensar  a questão da disciplina escolar,  organizando grupos de estudos

entre  professores  e  palestras  com  alunos,  visando  a  utilização  de  uma

mesma linguagem com base no respeito e confiança recíproca;



21)Exercer  a  democracia  em  todos  os  momentos  e  ações  que  envolvam

professores e alunos, bem como toda a comunidade escolar;

22)Utilizar com segurança e clareza as leis da Constituição Federal e Estadual,

os princípios educacionais dos Parâmetros Curriculares e da Lei 9394/96.  

23)Defender as Diretrizes e o cumprimento do Regimento Escolar;

24)Garantir  que  as  decisões  norteadoras  da  escola  sejam  deliberadas  pelo

Conselho Escolar e Assembleia Geral da Comunidade Escolar;

25)Buscar aprofundar as relações da Escola com outras instituições oficiais e

não  governamentais,  que  demonstrem  contribuir  com  os  objetivos

educacionais;

26)Apoiar causas sociais que se mostrem em conformidade com os projetos da

escola;

27)Garantir  a  defesa de uma Escola pública,  gratuita,  universal,  democrática,

autônoma e de qualidade,  em todos os momentos de sua intervenção na

sociedade;

Além disso, a educação deve:

 Estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social;

 Visar  o  desenvolvimento  pleno  do  educando  e  prepará-lo  para  exercer  a

cidadania e qualificá-lo para o mundo do trabalho;

 Evidenciar os princípios: da igualdade, liberdade, autonomia, pluralismo de

ideias, tolerância, gratuidade do ensino público, valorização do profissional da

educação, gestão democrática, qualidade, valorização da experiência extra-

escolar;

Cada escola tem a sua história, suas preocupações que “a faz diferente uma das

outras”.  A comunidade escolar tem uma população formada por diversos grupos



étnicos  com  seus  costumes,  seus  rituais  e  suas  crenças.  Essas  diversidades

favorecem um trabalho diversificado. 

Nossa escola esta disposta a romper com o sistema convencional de ensino, para

produzir saberes em diferentes níveis de aprendizagens. Levando os alunos a ter as

mesmas oportunidades, mas com estratégias de aprendizagens diferentes.

O trabalho e a cidadania são previstos como um dos principais contextos nos quais

a capacidade de continuar aprendendo deve se aplicar, a fim de que, o educando

possa adaptar-se às condições de mudança da sociedade.  A LDB é clara neste

sentido: em lugar de estabelecer disciplinas ou conteúdos específicos, das quais a

capacidade de aprender é decisiva. O aprimoramento do educando como pessoa

humana destaca a ética, a autonomia intelectual e o pensamento crítico.

Ao  propor  a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  do  processo

produtivo, a LDB insere a experiência cotidiana e o trabalho no currículo como um

todo e não apenas na sua base comum, como elementos que facilitarão a tarefa

educativa de explicitar a relação entre a teoria e prática de modo a entender como a

prática  (processo  produtivo),  está  ancorada  na  teoria  (fundamentos  científico-

tecnológicos),  é  preciso  que  a  escola  seja  uma  experiência  permanente  de

estabelecer relações entre o aprendido e o observado.

Refletir criticamente sobre nossas ações e condutas cotidianas no espaço-tempo da

escola é ampliarmos nossos olhares no intuito de, efetivamente, ver melhor, nossa

sociedade, o dilema maior é esse: buscarmos a construção de novas visões, que

transcendam os limites da tradição e que ousem a construção de novas formas de

ser e estar atuando em educação, seja esta a educação na escola, na família, nos

diferentes espaços sociais onde interagirmos.  

Se o dilema que configura neste momento de nossa trajetória atual em educação é o

da busca pela construção de novas visões, irmos além dos limites das tradições

presentes  no cotidiano  escolar  é  condição fundamental.  Neste  sentido,  atuar  no

processo de construção do próprio projeto político pedagógico da escola é essencial.

Essencial porque é no próprio projeto da escola que se define a visão que a escola



adota  e  as  diferentes  maneiras  de trabalhar  o  currículo  educativo,  as  diferentes

possibilidades de estratégias pedagógicas. Neste sentido, acreditamos que investir

na formação continuada de educadores é tarefa mestra, condutora de possibilidades

de discussão e validação dos fazeres já praticado. 

Nesta reinvenção do espaço pedagógico, é mister propor espaços de construção

coletiva, rodas de discussões, momentos de avaliação do que se está fazendo no

espaço tempo da escola,  enfim criar  ambientes de interação onde os  diferentes

atores  inseridos  neste  contexto  tenham  voz  e  vez,  ou  seja,  voz  ativa  e  vez

participativa.  Ampliar  referenciais  teóricos  sobre  o  planejamento  participativo

também pode subsidiar novas formar de viver os atos de aprender e ensinar. Tais

dilemas e desafios nos levam aos nossos sonhos e utopias.

Para tal formação, usar-se-á os dias ofertados pela SEED, e mais dias permitidos

por calendário nas reuniões pedagógicas.

3.9. CULTURA 

Cultura é tudo aquilo que não é natureza, ou seja, tudo o que é produzido pelo ser

humano. Por exemplo: a terra é natureza e o plantio é cultura. É o desenvolvimento

intelectual do ser humano, são os costumes e valores de uma sociedade. Conceito

filosófico de cultura significa que o homem não apenas sente, faz e age com relação

à cultura, mas também pensa e reflete sobre o sentido de tudo no mundo. 

As várias maneiras de entender o que é cultura derivam de um conjunto comum de

preocupações que podem ser localizadas em duas concepções básicas. 

A primeira, preocupa-se com os aspectos de uma realidade social. Assim sendo cul-

tura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza existência social de um povo ou na-

ção, ou então de grupos no interior de uma sociedade. Cultura refere-se a realidades

sociais bem distintas. No entanto, o sentido em que se fala de cultura é o mesmo:

em cada caso dar conta de característica dos agrupamentos que se refere, preocu-

pando-se com a totalidade dessas características, digam elas respeito às maneiras

de conceber e organizar a vida social ou aos seus aspectos materiais. Neste caso,

quando falamos em cultura estamos nos referindo mais especificamente ao conheci-



mento, às ideias e crenças, assim como às maneiras como eles existem na vida so-

cial. Observem que mesmo presente, já que não se pode falar em conhecimento,

ideias, crenças, sem pensar na sociedade a qual se referem. O que ocorre é que há

uma ênfase espacial no conhecimento e dimensões associadas. Nesse caso a cultu-

ra diz respeito a uma esfera ao domínio da vida social.

A segunda concepção de cultura é a referencia a cultura alternativa, compreendendo

tendência de pensar a vida e a sociedade na qual a natureza e a realização individu-

al são enfatizadas, e que tem por temas principais a ecologia, a alimentação, o cor-

po, as relações pessoais e a espiritualidade.

3.10. TRABALHO

Trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso significa que, ri -

gorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa. Assim, a pergunta so-

bre os fundamentos ontológicos da relação trabalho-educação traz imediatamente à

mente a questão: quais são as características do ser humano que lhe permite reali-

zar as ações de trabalhar e de educar, ou o que é que está inscrito no ser do homem

que lhe possibilita trabalhar e educar? 

Perguntas  desse  tipo  pressupõem que  o  homem esteja  previamente  constituído

como ser possuidor de propriedades que lhe permite trabalhar e educar.

Pressupõe-se, portanto, uma definição de homem que indique em que ele consiste

sua característica essencial a partir da qual se possa explicar o trabalho e a educa-

ção como atributos do homem. E, nesse caso, fica aberta a possibilidade de que tra-

balho e educação sejam considerados atributos essenciais do homem, ou aciden-

tais.

Na definição de homem mais difundida, animal racional, o atributo essencial é dado

pela racionalidade, consoante o significado clássico de definição estabelecido por

Aristóteles: uma definição dá-se pelo gênero próximo e pela diferença específica.

Pelo gênero próximo indica-se aquilo que o objeto definido tem em comum com ou-

tros seres de espécies diferentes (no caso em tela, o gênero animal); pela diferença

específica indica-se a espécie, isto é, o que distingue determinado ser dos demais



que pertencem ao mesmo gênero (no caso do homem, a racionalidade).  Conse-

quentemente, sendo o homem definido pela racionalidade, é esta que assume o ca-

ráter de atributo essencial do ser humano. Ora, assim entendido o homem, vê-se

que, embora trabalhar e educar possam ser reconhecidos como atributos humanos,

eles o são em caráter acidental, e não substancial. Com efeito, o mesmo Aristóteles,

considerando como próprio do homem o pensar, o contemplar, reputa o ato produti-

vo, o trabalho, como uma atividade não digna de homens livres.

O ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades huma-

nas é o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, pois, dizer que a es-

sência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem;

não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do homem.

Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o ho-

mem é, é o pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um trabalho

que se desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um proces-

so histórico.

3.11. ESCOLA

A escola é o espaço destinado à construção do conhecimento, oportuniza ao aluno a

condição para que ele construa seu conhecimento.

Sabe-se que a aprendizagem acontece em todo espaço que tenha o contato com

pessoas, porém, aprendizagem de conteúdos, e acontecimentos históricos e conteú-

dos curriculares é na escola que são ensinados. É  na escola que as crianças e até

adultos aprendem a conviver e respeitar as diferenças entre pessoas e povos, é na

escola também que se constrói a rede de informações sobre pessoas e também dos

meios de comunicação, enfim é na escola que crianças e adultos entram em contato

com o universo maravilhoso e contagioso que é a capacidade de desenvolvimento

da aprendizagem.

A comunidade escolar acredita que a escola é um espaço de toda a comunidade que

possibilita o acesso formal, muitas vezes, o único lugar de encontro e referência,



portanto, é preciso que os professores, funcionários, alunos e suas famílias façam

da escola um espaço de discussão e de transformação social.   

3.12. GESTÃO ESCOLAR

A concepção adotada no nosso processo educativo é conhecida como gestão demo-

crático-participativa, a qual baseia-se na relação orgânica entre a direção e a partici -

pação dos membros da equipe. Acentua a importância da busca de objetivos co-

muns assumidos par todos. Defende uma forma coletiva de tomada de decisões, En-

tretanto, uma vez tomadas as decisões coletivamente,  advoga que cada membro da

equipe assuma sua parte no trabalho, admitindo a coordenação e a avaliação siste-

mática da operacionalização das deliberações. gestão em que as decisões são to-

madas e discutidas publicamente. (LIBÂNEO et al, 2007, p.325)

3.13. CURRÍCULO

Mais que um documento impresso, uma orientação pedagógica sobre o conheci-

mento a ser desenvolvido na escola o currículo é um discurso político que pressupõe

um projeto de futuro para a sociedade que o produz (Silva, 2001). Isso que dizer que

por trás da seleção de conteúdos, das práticas de ensino e avaliação da organiza-

ção curricular há sempre uma intenção. Daí a importância de refletir  sobre quais

questões, a proposta curricular dispõe-se a responder.

O que eles ou ainda elas devem saber? Qual o conhecimento ou saber é considera-

do importante ou válido ou essencial para merecer ser considerado parte do currícu-

lo? Porque esse conhecimento e não outro? Quais interesses fazem com que esse

conhecimento e não outro esteja no currículo? Porque privilegiar um determinado

tipo de identidade ou subjetividade e não outro? Fica evidente, a importância que

nossos professores têm, na definição do currículo para os alunos do colégio. Esta si -

tuação nunca é neutra, há sempre interesse de grupos dominantes em manter a

classe dominada numa situação inferior na questão cultural para que a sociedade

não se desestruture.

A consciência política do professor é um elemento imprescindível para melhora da

qualidade da educação. O fazer pedagógico é de responsabilidade do professor  o



qual tem em suas mãos o poder de instigar seu aluno a ver a além dos conteúdos,

ou seja, os determinantes políticos e sociais que agem nas suas vidas. Mesmo o

professor que diz realizar uma prática neutra, não a faz, pois todo ato educativo está

carregado de ideologia.

Dentro desta perspectiva o currículo deve ser elaborado de forma democrática com

a participação de todos os envolvidos, analisando com criticidade sua finalidade. 

Na tentativa de implantar um currículo que fosse democrático o Estado do Paraná

iniciou a elaboração coletiva das Diretrizes Curriculares Estaduais por disciplina no

ano de 2003. Assim, através de estudos e pesquisas de profissionais da escola,

equipe pedagógica, direção, NREs orientados por técnicos pedagógicos da Secreta-

ria do Estado da Educação, passou-se a elaboração coletiva, do documento, o qual

teve diversas versões preliminares, sendo objeto de estudos em cursos de formação

continuada pelos docentes, tendo sua versão definitiva em 2007. Neste mesmo ano

o documento foi revisado por equipe especializada da Universidade Federal do Pa-

raná, sendo 2008 apresentada a nova versão do documento.

Atualmente cada disciplina conta com uma versão definitiva do documento o qual

norteou a elaboração de documentos como Proposta Pedagógica Curricular e Plano

de Trabalho Docente desde os conteúdos Estruturantes e Básicos, objetivos, contex-

to histórico da disciplina, metodologia de ensino e avaliação do processo ensino-

aprendizagem.

É importante destacar que cada disciplina possui uma metodologia condizente com

os programas sócio-educacionais e as leis da obrigatoriedade no currículo, os quais

se inserem na sociedade. Dessa forma o conteúdo ganha contexto com a realidade

social, sendo que estas abordagens são trabalhadas em todas as disciplinas confor-

me os conteúdos específicos são propostos.

Atendendo  aos  programas  sócio-educacionais  e  as  leis  da  obrigatoriedade,  o

currículo disciplinar torna-se um veículo de conhecimento crítico, elaborado a partir

de fundamentos históricos, teóricos e que visam à realidade social. Acredita-se que

de posse a estes conhecimentos é que se poderá não somente valorizar o legado

cultural e histórico, como também a transformação das necessidades. No Colégio



Estadual  Francisco Carneiro  Martins   currículo da Educação Profissional  é único

para todo o Paraná  e está organizado nos Planos de Curso de cada curso técnico.

3.14. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Leitura e escrita são duas atividades alfabetizadoras, são aprendidas num processo

evolutivo  da  pessoa  humana,  segundo  conceitos  de  educadores  como  Ferreiro

(1985) e Freire (1996), onde a leitura de mundo antecede a escrita.

A alfabetização é a aprendizagem do sistema alfabético e ortográfico de escrita e

das técnicas para seu uso.

É a aquisição de uma tecnologia – a aprendizagem de um processo de representa-

ção: codificação de sons em letras ou grafemas e decodificação de letras ou grafe-

mas em sons; a aprendizagem do uso adequado de instrumentos e equipamentos:

lápis, caneta, borracha, régua...; a aprendizagem da manipulação de suportes ou es-

paços de escrita: papel sob diferentes formas e tamanhos, caderno, livro, jornal...; a

aprendizagem das convenções para o uso correto do suporte: a direção da escrita

de cima para baixo, da esquerda para direita.

Letramento é o desenvolvimento de competências para o uso da tecnologia da leitu-

ra e da escrita nas práticas sociais que as envolvem. Ou seja, não basta apropriar-

se da tecnologia – saber ler e escrever apenas como um processo de codificação e

decodificação é necessário também saber usar a tecnologia – apropriar-se das habi-

lidades em que precisamos ou queremos ler ou escrever: ler e escrever diferentes

gêneros e tipos de textos, em diferentes suportes, para diferentes objetivos, em inte-

ração com diferentes interlocutores, para diferentes funções: para informar ou infor-

mar-se, para interagir, para imergir no imaginário, no estético, para ampliar conheci-

mento, para seduzir ou induzir, para divertir-se, para orientar-se, para apoio à memó-

ria, para catarse.



3.15. CONHECIMENTO

O conhecimento filosófico tem por origem a capacidade de reflexão do homem e por

instrumento exclusivo do raciocínio. Como a Ciência não é suficiente para explicar o

sentido geral do universo, o homem tenta essa explicação através da Filosofia. 

Filosofando, ele ultrapassa os limites da Ciência – delimitado pela necessidade da

comprovação concreta – para compreender ou interpretar a realidade em sua totali-

dade. Mediante a Filosofia estabelecemos uma concepção geral do mundo.

Tendo o homem como tema permanente de suas considerações, o filosofar pres-

supõe a existência de um dado determinado sobre o qual refletir, por isso apóia-se

nas ciências. Mas sua aspiração ultrapassa o dado científico, já que a essência do

conhecimento filosófico é a busca do “saber” e não sua posse. 

Esta postura de construção de conhecimento implica numa mudança de paradigma

pedagógico, qual seja ao invés de dar o raciocínio pronto de fazer para/pelo aluno o

professor  será mediador da relação aluno-objeto de conhecimento,  ajudando-o a

construir sua própria reflexão, pela organização de atividades pela integração e pro-

blematização, os conceitos não devem ser dados prontos, devem ser construídos

pelos alunos, propiciando que caminhem objetivando sua autonomia.

O conhecimento acontece no sujeito como resultado de sua ação sobre o mundo. Se

o aluno não aprende as relações de constituição, o movimento do conceito pode até

ser repetido, baseado na autoridade de quem ensinou, seja numa perspectiva con-

servadora ou progressista.  Esta geralmente se fundamenta na linguagem verbal.

Para um conhecimento mais efetivo, o sujeito deve superar processos mentais inferi-

ores de recordação, reconhecimento e associação, tendo em vista operações men-

tais superiores.

Uma das tarefas do professor é fazer o aluno pensar, propiciar a reflexão crítica e

coletiva em sala de aula. Esta atividade pedagógica é que possibilita estes proces-

sos mentais superiores. O desafio e conseguir atividade significativa, interativa e re-

flexiva.



3.16. TECNOLOGIA

O termo tecnologia de origem grega é formado por tekne (arte, técnica ou ofício) e

por logos (conjunto de saberes). É utilizado para definir os conhecimentos que per-

mitem fabricar objetos e modificar o meio ambiente, com vista a satisfazer as neces-

sidades humanas.

De acordo com o dicionário da língua portuguesa, a tecnologia é o conjunto dos ins-

trumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conheci-

mento científico. Convém destacar que, embora erradamente, é usada a palavra tec-

nologia como sinônimo de tecnologias da informação, que são aquelas que permi-

tem o tratamento e a difusão de informação por meios artificiais e que incluem tudo o

que esteja relacionado com computadores.

Apesar de ser difícil estabelecer um mesmo esquema para as diferentes aplicações

da tecnologia, pode se dizer que a fabricação de um novo aparelho/dispositivo co-

meça com a identificação de um problema prático a resolver.

De seguida, são fixados os requisitos que devem cumprir a solução (materiais, custo

e etc.) e o seu princípio de funcionamento. A tecnologia abarca, portanto todo este

processo, desde a ideia inicial à sua aplicação propriamente dita.

Por isso, a tecnologia traz vários impactos positivos, o fato de aumentar a produtivi-

dade do trabalho humano e do nível de vida da população, bem como a diminuição

dos esforços que implica. Por outro lado existe um aspecto negativo, no que diz res-

peito, a tecnologia podendo dar origem a desocupação, a partir do momento em que

a mão de obra, fruto do trabalho do homem, é substituída por máquina.

Contudo o uso das tecnologias é favorável no que diz respeito a sua aplicabilidade

na educação. Para tanto se faz necessário estudarmos esse tema a fim de atingir-

mos resultados positivos no processo ensino/aprendizagem.

3.17. ENSINO E APRENDIZAGEM

O Processo Ensino-Aprendizagem para Fernández (1998), as reflexões sobre o es-

tado atual do processo ensino-aprendizagem nos permite identificar um movimento



de ideias de diferentes correntes teóricas sobre a profundidade do binômio ensino e

aprendizagem. Entre os fatores que estão provocando esse movimento podemos

apontar as contribuições da Psicologia atual em relação à aprendizagem, que nos

leva a repensar nossa prática educativa, buscando uma concepção do processo en-

sino-aprendizagem. As contribuições da teoria construtivista de Piaget, sobre a cons-

trução do conhecimento e os mecanismos de influência educativa têm chamado a

atenção para os processos individuais, que têm lugar em um contexto interpessoal e

que procuram analisar como os alunos aprendem, estabelecendo uma estreita rela-

ção com os processos de ensino em que estão conectados. 

Os mecanismos de influência educativa têm um lugar no processo de ensino-apren-

dizagem, como um processo onde não se centra atenção em um dos aspectos que o

compreendem, mas em todos os envolvidos.

Os fundamentos didáticos pedagógicos devem direcionar o trabalho pedagógico em

toda sua dimensão. O processo de apropriação e construção do conhecimento, a or-

ganização coletiva do trabalho de sala de aula e o relacionamento interpessoal são

elementos fundamentais que se constitui na unidade de um trabalho pedagógico.

Os fundamentos didático-pedagógicos implicam em novos papeis para alunos e pro-

fessores, pois o caráter democratizado da escola passa pelo professor que é um

mediador na interação do aluno com o conhecimento.

Partindo desta proposta, o conteúdo deve ser trabalhado de forma contextualizada,

priorizado a construção do conhecimento, garantindo uma unidade teórico-metodoló-

gica,  baseando-se nas diretrizes curriculares  para a  escola  pública do Paraná e

atendendo a legislação, tornando o saber científico em saber escolar.

O professor deve ser o mediador e sua função primordial é ensinar garantindo ao

aluno o direito de aprender e principalmente de estar comprometido com a aprendi-

zagem do aluno, estando ciente que o seu desempenho está atrelado ao seu desen-

volvimento profissional sendo assim, deve buscar constantemente a formação conti-

nuada apoiando-se numa reflexão sobre a prática educativa através da auto-avalia-

ção.



O professor também precisa estar atento às normas de convivência da escola para

poder junto com os demais responsáveis pelo processo educativo construir práticas

coletivas, diversificando a metodologia e contextualizando, para levar o aluno à apro-

priação do conhecimento.

O aluno é visto como pessoa ativa e participativa na construção do seu conhecimen-

to. O livro didático será um entre vários recursos didáticos utilizados tanto pelo aluno

como pelo professor. Há uma necessidade que o livro didático seja ação transforma-

dora sobre ensinar/aprender é uma ação compartilhada entre o educador e o edu-

cando acontecia através da dinâmica continua que se estabelece entre significados

que o educador possui e significação que o educando trás.

A análise da apropriação e produção do conhecimento e sobre o tipo de conheci-

mento que se quer ensinar, auxilia qualitativamente a compreensão das questões

curriculares. Então todo o conhecimento pode ser reconstruído e transformado de

acordo com a linha pedagógica adotada pela escola.

3.18. AVALIAÇÃO

A avaliação educacional é realizada  através do processo ensino aprendizagem bus-

cando aquisição de novos conhecimentos. A avaliação emancipatória tem o compro-

misso de fazer com que as pessoas envolvidas em uma ação, realizem e executem

sua própria história e principalmente façam suas escolhas. 

Entendemos que existem três momentos dentro do processo avaliativo: descrição da

realidade, crítica da realidade e a criação coletiva. 

A avaliação pode ser  diagnóstica, quando se realiza antes da tomada de decisão,

processual, quando é desenvolvida durante a implementação da ação que está sen-

do avaliada e  global, quando se realiza no final da prática, no sentido da formula-

ção,  assim como,  no dos resultados e consequências da atividade avaliada.

A metodologia adotada pela escola se baseia numa perspectiva dialética para a

compreensão do processo educativo, da construção do conhecimento e das práticas

avaliativas que se estabelecem dentro e fora da sala de aula, e a relação ativa entre



aluno, professor e objeto de conhecimento; uma perspectiva interdisciplinar e con-

textualizada, para que o aluno seja capaz de continuar aprendendo, de ter autono-

mia intelectual e pensamento crítico frente aos conteúdos de ensino e das situações

de aprendizagem com os contextos da vida social.

A contextualização parte do princípio de que todo conhecimento envolve uma rela-

ção entre sujeito e objeto, construído no cotidiano. Parte-se da realidade do aluno e

dos conhecimentos que possui frente aos conteúdos trabalhados para a construção

do conhecimento mais elaborado. A interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem

epistemológica dos objetos de conhecimento, questiona a visão compartimentada

(disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente

se constituiu.

Para o desenvolvimento da sua prática o professor, precisa, portanto, desenvolver-

se como profissional e como sujeito crítico, participante do processo de construção

do conhecimento, necessitando, continuamente, de aprofundamento, leituras e dis-

cussões, levantando situações a serem experienciadas pelo aluno, criando e recrian-

do seu trabalho e suas metodologias, junto à instituição escolar, com os alunos, suas

famílias e comunidade.

Mesmo sabendo que a concepção pedagógica tradicional continua dominante nas

escolas, é possível pensar uma avaliação de forma diferenciada para que a mesma

se efetive, como instrumento de tomada de consciência por parte do aluno e do pro-

fessor, e de tomada de decisão sobre uma prática pedagógica inovadora.

A avaliação é compreendida não enquanto o fim de um processo pedagógico, mas

como um meio para que o professor possa repensar cotidianamente seu papel e

suas práticas, tendo em vista a necessidade de retomada permanente dos conteú-

dos e, consequentemente,  de ampliação do seu referencial teórico.

Nesse sentido, o processo avaliativo proposto pela Escola, terá uma perspectiva dia-

lética e estará conscientemente vinculado à concepção de ensino que valorize o ho-

mem em sua totalidade, enquanto sujeito histórico e agente das transformações so-



ciais, bem como sobre o papel do professor, suas práticas pedagógicas, e sobre a

verdadeira função da escola.

Os  pressupostos  apontados  pela  legislação  indicam  uma  concepção  de

avaliação  ancorada  nos  princípios  da  educação  politécnica  e  ominilateral,  que

considera o sujeito da aprendizagem um ser histórico e social, capaz de intervir na

realidade por meio dos conhecimentos apropriados no seu percurso formativo. 

Sendo assim, se a Educação Profissional se pauta no princípio da integração,

não se pode e não se deve avaliar os estudantes de forma compartimentalizada.

Formação integral significa pensar o sujeito da aprendizagem “por inteiro”, portanto

avaliação  contextualizada  na  perspectiva  da  unidade  entre  o  planejamento  e  a

realização  do  planejado.  Nesse  sentido,  a  avaliação  da  aprendizagem  é  parte

integrante da prática educativa social. 

Além  do  princípio  da  integração,  a  avaliação  da  aprendizagem  nessa

concepção,  ancora-se  também nos  princípios  do  TRABALHO,  numa perspectiva

criadora  ao  possibilitar  o  homem  trabalhar  com  o  novo,  construir,  reconstruir,

reinventar, combinar, assumir riscos, após avaliar, e, da CULTURA, pois adquire um

significado cultural  na mediação entre educação e cultura, quando se refere aos

valores culturais e à maneira como são aceitos pela sociedade. 

A sociedade não se faz por  leis.  Faz-se com homens e com

ciência.  A sociedade  nova  cria-se  por  intencionalidade  e  não

pelo  somatório  de  improvisos  individuais.  E  nessa

intencionalidade acentua-se a questão: A escola está em crise

porque a  sociedade está em crise.  Para  entender  a crise da

escola,  temos que entender  a crise da sociedade.  E para se

entender  a  crise  da  sociedade  tem-se  que  entender  da

sociedade não apenas de rendimento do aluno em sala de aula.

Expandem-se,  assim,  as  fronteiras  de  exigência  para  os

homens,  para  os  professores;  caso  os  mesmos  queiram  dar

objetivos  sociais,  transformadores  à  educação,  ao  ensino,  à

escola, à avaliação. (NAGEL, 1985, p. 30) 



Nessa perspectiva,  a  avaliação revela  o  seu sentido  pedagógico,  ou seja,

revela os resultados das ações presentes, as possibilidades das ações do futuro e

as práticas que precisam ser transformadas. 

Das dimensões 

A partir da concepção de avaliação anteriormente apresentada, decorrem as

práticas pedagógicas, em uma perspectiva de transformação, onde as ações dos

professores  não  podem  ser  inconscientes  e  irrefletidas,  mas  transparentes  e

intencionais.  Nesse sentido,  apresentam-se as  três  dimensões da avaliação que

atendem esses pressupostos: 

a) Diagnóstica 

Nessa  concepção  de  avaliação,  os  aspectos  qualitativos  da  aprendizagem

predominam sobre os aspectos quantitativos, ou seja, o importante é o diagnóstico

voltado para as  dificuldades que os estudantes apresentam no percurso da sua

aprendizagem.  Nesse  sentido,  é  importante  lembrar  que  o  diagnóstico  deve

desconsiderar os objetivos propostos, metodologias e procedimentos didáticos. 

A  avaliação  deverá  ser  assumida  como  um

instrumento  de  compreensão  do  estágio  de

aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo

em  vista  a  tomar  decisões  suficientes  e

satisfatórias  para  que  possa  avançar  no  seu

processo  de  aprendizagem.  (LUCKESI,  1995,  p.

81) 

Nesse sentido, considerando a principal função da escola que é ensinar e, os

estudantes aprenderem o que se ensina, a principal função da avaliação é, nesse

contexto,  apontar/indicar  para  o  professor  as  condições  de  apropriação  dos

conteúdos em que os estudantes se encontram – diagnóstico. 

De acordo com a Deliberação nº 07/99 – CEE/PR: 



Art. 1º. - a avaliação deve ser entendida como um dos aspectos

do ensino pelo qual o professor estuda e interpreta os dados da

aprendizagem e de seu próprio trabalho, com as finalidades de

acompanhar  e  aperfeiçoar  o  processo  de  aprendizagem  dos

alunos,  bem como diagnosticar seus resultados e atribuir-lhes

valor. 

§ 1º. - a avaliação deve dar condições para que seja possível ao

professor  tomar  decisões  quanto  ao  aperfeiçoamento  das

situações de aprendizagem. 

§ 2º.  -  a avaliação deve proporcionar dados que permitam ao

estabelecimento de ensino promover a reformulação do currículo

com adequação dos conteúdos e métodos de ensino. 

§ 3º.  -  a avaliação deve possibilitar  novas alternativas para o

planejamento  do  estabelecimento  de  ensino  e  do  sistema de

ensino como um todo. (PARANÁ, 1999, p. 01) 

Dessa forma, o professor, diante do diagnóstico apresentado, terá condições

de reorganizar os conteúdos e as suas ações metodológicas, caso os estudantes

não estejam aprendendo. 

b) Formativa 

A dimensão  formativa  da  avaliação  se  articula  com as  outras  dimensões.

Nesse sentido, ela é formativa na medida em que, na perspectiva da concepção

integradora de educação, da formação politécnica também integra os processos de

formação  omnilateral,  pois  aponta  para  um  aperfeiçoamento  desses  processos

formativos seja para a vida, seja para o mundo do trabalho. Essa é a essência da

avaliação formativa. 

Os  pressupostos  colocados  pela  Resolução  nº  06/2012  –  CNE/CEB,  já

referenciada,  indica  uma  concepção  de  educação  ancorada  no  materialismo

histórico. Isso significa que a avaliação também agrega essa concepção na medida



em que objetiva que a formação dos estudantes incorpore as dimensões éticas e de

cidadania. Assim, “o professor da Educação Profissional deve ser capaz de permitir

que seus alunos compreendam, de forma reflexiva e crítica, os mundos do trabalho,

dos  objetos  e  dos  sistemas  tecnológicos  dentro  dos  quais  estes  evoluem”.

(MACHADO, 2008, p. 18). 

Nesse  caso,  a  avaliação  de  caráter  formativo  permite  aos  professores  a

reflexão sobre as suas ações pedagógicas e, nesse processo formativo, replanejá-

las e reorganizá-las na perspectiva da inclusão, quando acolhe os estudantes com

as suas dificuldades e limitações e aponta os caminhos de superação, em um “ato

amoroso”. (LUCKESI, 1999, p.168) 

c) Somativa 

O significado e a proposta da avaliação somativa é o de fazer um balanço do

percurso  da  formação  dos  estudantes,  diferentemente  do  modelo  tradicional  de

caráter  classificatório.  O  objetivo  não  é  o  de  mensurar  os  conhecimentos

apropriados, mas avaliar os itinerários formativos, na perspectiva de intervenções

pedagógicas para a superação de dificuldades e avanços no processo. 

Apesar  de  a  terminologia  somativa  dar  a  ideia  de  “soma  das  partes”,  na

concepção de avaliação aqui apresentada, significa que, no processo avaliativo o

professor deverá considerar as produções dos estudantes realizadas diariamente

por meio de instrumentos e estratégias diversificadas e, o mais importante, manter a

integração com os conteúdos trabalhados – critérios de avaliação. 

É importante ressaltar que a legislação vigente – Deliberação 07/99-CEE/PR,

traz no seu artigo 6º, parágrafos 1º e 2º, o seguinte:  

Art. 6º - Para que a avaliação cumpra sua finalidade educativa,

deverá  ser  contínua,  permanente  e  cumulativa.  §  1º  –  A

avaliação  deverá  obedecer  à  ordenação  e  à  sequencia  do

ensino aprendizagem, bem como a orientação do currículo. § 2º

– Na avaliação deverão ser considerados os resultados obtidos



durante o período letivo, num processo contínuo cujo resultado

final  venha  incorporá-los,  expressando  a  totalidade  do

aproveitamento escolar, tomando a sua melhor forma. 

O  envolvimento  dos  estudantes  no  processo  de  avaliação  da  sua

aprendizagem é fundamental. Nesse sentido, a autoavaliação é um processo muito

bem aceito no percurso da avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Nele, os

estudantes  refletem  sobre  suas  aprendizagens  e  têm  condições  de  nelas

interferirem. 

Dos Critérios

Critério no sentido restrito da palavra que dizer aquilo que serve de base para

a comparação, julgamento ou apreciação. No entanto, no processo de avaliação da

aprendizagem significa os princípios que servem de base para avaliar a qualidade

do ensino. Assim, os critérios estão estritamente integrados aos conteúdos. 

Para  cada  conteúdo  elencado,  o  professor  deve  ter  a  clareza  do  que

efetivamente  deve ser  trabalhado.  Isso  exige  um planejamento  cuja  organização

contemple  todas  as  atividades,  todas  as  etapas  do  trabalho  docente  e  dos

estudantes, ou seja, em uma decisão conjunta todos os envolvidos com o ato de

educar apontem, nesse processo, o que ensinar, para que ensinar e como ensinar. 

Portanto,  estabelecer  critérios  articulados  aos  conteúdos  pertinentes  às

disciplinas  é  essencial  para  a  definição  dos  instrumentos  avaliativos  a  serem

utilizados no processo ensino e aprendizagem. Logo, estão critérios e instrumentos

intimamente ligados e deve expressar no Plano de Trabalho Docente a concepção

de avaliação na perspectiva formativa e transformadora.  

Dos Instrumentos 

Os instrumentos avaliativos são as formas que os professores utilizam no

sentido de proporcionar a manifestação dos estudantes quanto a sua aprendizagem.

Segundo  LUCKESI  (1995,  p.177,  178,179),  devem-se  ter  alguns  cuidados  na

operacionalização desses instrumentos, quais sejam: 



1.  ter  ciência  de  que,  por  meio  dos  instrumentos  de  avaliação  da

aprendizagem, estamos solicitando ao educando que manifeste a sua

intimidade (seu modo de aprender, sua aprendizagem, sua capacidade

de raciocinar, de poetizar, de criar estórias, seu modo de entender e de

viver, etc.); 

2.  construir  os  instrumentos  de  coleta  de  dados  para  a  avaliação

(sejam eles quais forem), com atenção aos seguintes pontos: 

 articular  o  instrumento  com  os  conteúdos  planejados,  ensinados  e

aprendidos pelos educandos, no decorrer do período escolar que se

toma para avaliar; 

 cobrir uma amostra significativa de todos os conteúdos ensinados e

aprendidos de fato “- conteúdos essenciais; 

 compatibilizar  as  habilidades  (motoras,  mentais,  imaginativas...)  do

instrumento  de  avaliação  com  as  habilidades  trabalhadas  e

desenvolvidas na prática do ensino aprendizagem; 

 compatibilizar os níveis de dificuldade do que está sendo avaliado com

os níveis de dificuldade do que foi ensinado e aprendido; 

 usar uma linguagem clara e compreensível,  para salientar o que se

deseja  pedir.  Sem  confundir  a  compreensão  do  educando  no

instrumento de avaliação; 

 construir instrumentos que auxiliem a aprendizagem dos educandos,

seja pela demonstração da essencialidade dos conteúdos, seja pelos

exercícios  inteligentes,  ou  pelos  aprofundamentos  cognitivos

propostos. 

3.  [...]  estarmos  atentos  ao  processo  de  correção  e  devolução  dos

instrumentos de avaliação da aprendizagem escolar aos educandos: 

a) quanto à correção: não fazer espalhafato com cores berrantes; 

b)  quanto  à  devolução  dos  resultados:  o  professor  deve,  pessoalmente,

devolver  os  instrumentos  de  avaliação  de  aprendizagem  aos  educandos,

comentando-os,  auxiliando-os  a  se  autocompreender  em  seu  processo

pessoal de estudo, aprendizagem e desenvolvimento. 



Assim, o  rendimento escolar  do aluno poderá ser  avaliado  através de diver-

sos  instrumentos de avaliação, tais como:

a) Observação diária do docente;

b) trabalhos de pesquisa individual ou coletiva;

c) testes, provas orais ou escritas;

d) resoluções de exercícios;

e) planejamento, execução e apresentação de experiências ou projetos;

f) relatórios;

g) trabalhos práticos;

h) outras técnicas e/ou instrumentos que o docente julgar conveniente;

Os instrumentos de avaliação deverão ser variados como meio de verificação

que levem o educando ao hábito da pesquisa, à reflexão, à iniciativa e à criatividade.

Do Sistema de Avaliação 

Em  atendimento  às  Diretrizes  para  Educação  Profissional,  definidas  pela

Resolução nº 06/2012 – CNE/CEB, conforme o artigo 34 a seguir:  

A  avaliação  da  aprendizagem  dos  estudantes  visa  à  sua

progressão para o alcance do perfil  profissional de conclusão,

sendo  contínua  e  cumulativa,  com  prevalência  dos  aspectos

qualitativos sobre os quantitativos, bem como dos resultados ao

longo do processo sobre os de eventuais provas finais. (MEC,

2012.) 

Diante do exposto,  a  avaliação será entendida como um dos aspectos de

ensino pelo qual o professor estuda e interpreta os dados da aprendizagem dos

estudantes  e  das  suas  ações  pedagógicas,  com as  finalidades  de  acompanhar,

diagnosticar  e  aperfeiçoar  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem em diferentes

situações metodológicas. Preponderarão os aspectos qualitativos da aprendizagem,

considerada a interdisciplinaridade e a multidisciplinariedade dos conteúdos,  com

relevância  à  atividade  crítica,  à  capacidade  de  síntese  e  à  elaboração  sobre  a

memorização, num processo de avaliação contínua, permanente e cumulativa. 



O  Sistema  de  Avaliação  da  Educação  Profissional,  Forma  Integrada,

Subsequente e Ensino Médio será organizado da seguinte forma: 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO PARA O ANO DE 2017

PARA O ANO DE 2017, a  periodicidade da avaliação escolhida pelo coletivo

do Colégio Estadual  Francisco Carneiro  Martins para os Cursos Técnicos,  forma

Integrada e Ensino Médio  é trimestral e o  sistema de avaliação  é somativo, ou

seja, para compor a nota do trimestre,  somam-se todas as avaliações realizadas

pelos estudantes durante o trimestre. 

O docente deverá realizar  no mínimo 03 (três) avaliações por trimestre,

sendo que:

a)  dois  momentos avaliativos  deverão ser  realizados na  presença  do

Professor. 

 A  avaliação  deverá  utilizar  técnicas  e  instrumentos  diversificados,

sendo vedado submeter o estudante a uma única oportunidade e a um único

instrumento de avaliação. 

b)  um momento  avaliativo poderá ser realizado  extraclasse, ou seja,

através  de  pesquisas,  trabalhos,  estudos  de  caso  e/ou  outro  instrumento

acordado  entre  professor  e  alunos.  Assim,  para  a  composição  da  nota

trimestral, utilizaremos a fórmula abaixo: 

NT = AV1 +AV2 + AV3 (...) = 10,0

T= Nota do trimestre;



AV1= Avaliação 1;

AV2= Avaliação 2;

AV3= Avaliação 3 e (...);

O resultado das avaliações serão expressos em notas, por disciplina, com

valor de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 

O aluno será aprovado na série se obtiver média  anual igual ou superior a 6,0

(seis vírgula zero), em cada disciplina e freqüência mínima de 75% do total  da carga

horária do período letivo, de acordo com matriz curricular e legislação vigente. 

Para a composição da Média Final da(s) disciplina(s) do (s) do Ensino

Médio  e dos Cursos Técnicos da Educação Profissional, na forma Integrada,

com organização anual, será utilizada a seguinte fórmula:

MF = 1ºT + 2ºT + 3ºT = 6,0
3

MF=Média Final;

1º.T= Primeiro trimestre;

2º.T= Segundo trimestre;

3º.T= Terceiro trimestre;

Trimestralmente, as notas deverão ser entregues na Secretaria do Colégio

para registro no Sistema SERE, de acordo com os prazos estipulados no Calendário

Escolar.

CURSOS  TÉCNICOS  DA  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  –  FORMA

SUBSEQUENTE:

PARA O ANO DE 2017,  a periodicidade da avaliação escolhida pelo coletivo do

Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins  para os Cursos Técnicos da Educação

Profissional,  forma  Subsequente  é   bimestral   e  o     sistema  de  avaliação   é



somativo  , ou seja, para compor a nota do bimestre, somam-se todas as avaliações

realizadas pelos alunos durante o bimestre.  

O docente deverá realizar  no mínimo 03 (três) avaliações por bimestre,

sendo que:

a)  dois  momentos avaliativos  deverão ser  realizados na  presença  do

Professor. 

b)  um momento  avaliativo poderá ser realizado  extraclasse, ou seja,

através  de  pesquisas,  trabalhos,  estudos  de  caso  e/ou  outro  instrumento

acordado entre professor e alunos. 

A avaliação deverá utilizar técnicas e instrumentos diversificados, sendo

vedado  submeter  o  estudante  a  uma  única  oportunidade  e  a  um  único

instrumento de avaliação. 

Assim,  para  a  composição  da  nota  trimestral,  utilizaremos a  fórmula

abaixo: 

NT = AV1 +AV2 + AV3 (...) = 10,0

T= Nota do trimestre;

AV1= Avaliação 1;

AV2= Avaliação 2;

AV3= Avaliação 3 e (...);

O resultado das avaliações  serão expressos em notas por disciplina, com

valor de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 

O aluno será aprovado na série se obtiver  média  semestral igual ou superior

a 6,0 (seis vírgula zero), em cada disciplina e freqüência mínima de 75% do total  da

carga horária do período letivo, de acordo com matriz curricular e legislação vigente. 



Para a composição da Média Final da(s) disciplina(s) dos Cursos Técnicos da

Educação  Profissional,  forma  Subsequente,  na  organização  semestral,  será

utilizada a seguinte fórmula:

MF = 1ºB + 2ºB = 6,0
2

MF= Média Final;

1º.B= Primeiro bimestre;

2º.B=Segundo bimestre;

Bimestralmente,  as notas deverão ser  entregues na Secretaria  do Colégio

para registro no Sistema SERE, de acordo com os prazos estipulados no Calendário

Escolar.

Os  resultados  das  avaliações  dos  Cursos  Técnicos,  forma  integrada,

subsequente  e  Ensino  Médio  deverão  ser  apresentados  aos  educandos  e  às

respectivas  correções  esclarecidas  pelo  docente,  logo  após  a  realização  das

avaliações, para que os mesmos conheçam seu desempenho. 

PARA O ANO DE 2018

PARA O ANO DE 2018, a  periodicidade da avaliação escolhida pelo coletivo

do Colégio Estadual  Francisco Carneiro  Martins para os Cursos Técnicos,  forma

Integrada e Ensino Médio  é trimestral e o  sistema de avaliação  é somativo, ou

seja, para compor a nota do trimestre,  somam-se todas as avaliações realizadas

pelos estudantes durante o trimestre. 

O docente deverá realizar  no mínimo 03 (três) avaliações por trimestre,

sendo que:

a)  dois momentos avaliativos  deverão ser  realizados na  presença  do

Professor. 



b)  um momento  avaliativo poderá ser realizado  extraclasse, ou seja,

através  de  pesquisas,  trabalhos,  estudos  de  caso  e/ou  outro  instrumento

acordado entre professor e alunos. 

A avaliação deverá utilizar técnicas e instrumentos diversificados, sendo

vedado  submeter  o  estudante  a  uma  única  oportunidade  e  a  um  único

instrumento de avaliação. 

Assim,  para  a  composição  da  nota  trimestral,  utilizaremos a  fórmula

abaixo: 

NT = AV1 +AV2 + AV3 (...) = 10,0

T= Nota do trimestre;

AV1= Avaliação 1;

AV2= Avaliação 2;

AV3= Avaliação 3 e (...);

O resultado das avaliações serão expressos em notas, por disciplina, com

valor de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 

O aluno será aprovado na série se obtiver média  anual igual ou superior a 6,0

(seis vírgula zero), em cada disciplina e freqüência mínima de 75% do total  da carga

horária do período letivo, de acordo com matriz curricular e legislação vigente. 

Para a composição da Média Final da(s) disciplina(s) do (s) do Ensino

Médio  e dos Cursos Técnicos da Educação Profissional, na forma Integrada,

com organização anual, será utilizada a seguinte fórmula:

MF = 1ºT + 2ºT + 3ºT = 6,0



3

MF=Média Final;

1º.T= Primeiro trimestre;

2º.T= Segundo trimestre;

3º.T= Terceiro trimestre;

Trimestralmente, as notas deverão ser entregues na Secretaria do Colégio

para registro no Sistema SERE, de acordo com os prazos estipulados no Calendário

Escolar.

CURSOS  TÉCNICOS  DA  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  –  FORMA

SUBSEQUENTE:

PARA O ANO DE 2018, a  periodicidade da avaliação escolhida pelo coletivo

do  Colégio  Estadual  Francisco  Carneiro  Martins   para  os  Cursos  Técnicos  da

Educação Profissional, forma Subsequente é  bimestral   e o    sistema de avaliação

é   somativo  , ou  seja,  para  compor  a  nota  do  bimestre,  somam-se  todas  as

avaliações realizadas pelos alunos durante o bimestre.  

O docente deverá realizar no mínimo 02 (duas) avaliações por trimestre,

sendo que:

a)  um  momento avaliativo  deverá  ser  realizado  na  presença  do

Professor. 

b)  um momento  avaliativo poderá ser realizado  extraclasse, ou seja,

através  de  pesquisas,  trabalhos,  estudos  de  caso  e/ou  outro  instrumento

acordado entre professor e alunos. 

Se  o  professor  optar  por  ofertar  03  (três)  momentos  avaliativos  no

trimestre deverá ser ofertado ao aluno dois momentos avaliativos na presença

do professor e 01 (um) momento avaliativo poderá ser realizado extraclasse.



A avaliação deverá utilizar técnicas e instrumentos diversificados, sendo

vedado  submeter  o  estudante  a  uma  única  oportunidade  e  a  um  único

instrumento de avaliação. 

 

NB = AV1 +AV2 (...) = 10,0

NB= Nota do bimestre;

AV1= Avaliação 1;

AV2= Avaliação 2; e (...);

O resultado das avaliações  serão expressos em notas por disciplina, com

valor de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 

O aluno será aprovado na série se obtiver  média  semestral igual ou superior

a 6,0 (seis vírgula zero), em cada disciplina e freqüência mínima de 75% do total  da

carga horária do período letivo, de acordo com matriz curricular e legislação vigente. 

Para a composição da Média Final da(s) disciplina(s) dos Cursos Técnicos da

Educação  Profissional,  forma  Subsequente,  na  organização  semestral,  será

utilizada a seguinte fórmula:

MF = 1ºB + 2ºB = 6,0
2

MF= Média Final;

1º.B= Primeiro bimestre;

2º.B=Segundo bimestre;



Bimestralmente,  as notas deverão ser  entregues na Secretaria  do Colégio

para registro no Sistema SERE, de acordo com os prazos estipulados no Calendário

Escolar.

Os  resultados  das  avaliações  dos  Cursos  Técnicos,  forma  integrada,

subsequente  e  Ensino  Médio  deverão  ser  apresentados  aos  educandos  e  às

respectivas  correções  esclarecidas  pelo  docente,  logo  após  a  realização  das

avaliações, para que os mesmos conheçam seu desempenho. 

O  sistema  de  avaliação  do  Colégio  Francisco  Carneiro  Martins   também

deverá ser apresentado ao aluno e/ou responsável quando do ingresso do mesmo

no  Ensino  Médio  e/ou  nos  Cursos  Técnicos  da  Educação  Profissional,  forma

integrada e subseqüente e concomitante.

A cada  dois  meses  o  Professor  deverá  apresentar  uma  nota  parcial  das

avaliações efetivadas, para a realização do Pré-Conselho.

Ressalta-se  que  o  professor  elabore  seu  Plano  de  Trabalho  Docente  de

acordo com o PPP, Regimento Escolar,  Diretrizes Curriculares da Educação Básica

– DCEs, da Educação Profissional e Ementas dos Cursos técnicos da Escola. 

O colégio  atende  a  Del.  007/99 e  o  Regimento  da Escola  quanto  a  todo

processo avaliativo e de Recuperação de Estudos. 

RECUPERAÇAO DE ESTUDOS: 

De acordo com Vasconcelos 2003, a recuperação de estudos consiste na re-

tomada de conteúdos durante o processo de ensino aprendizagem, permitindo que

todos os alunos tenham oportunidades de se apropriar do conhecimento historica-

mente acumulado, por meio de metodologias diversificadas e participativas.

No cotidiano escolar, ouvimos muitas vezes a expressão: recuperamos o con-

teúdo. Cabe perceber que esta expressão pode revelar a perda de parte do sentido

do processo. Não recuperamos o que não adquirimos, portanto, a afirmação:  recu-

peramos conteúdos está intrinsecamente ligada ao ensino. A recuperação diz



respeito a um processo de ensino que precisa ser revisto a luz das condições da-

queles que não aprendeu (aluno). 

Recuperação de estudos, portanto, concomitante ao processo letivo, tem por

lógica pedagógica recuperar os conteúdos não apropriados e não os instrumentos

de avaliação. Ou seja, os diferentes instrumentos de avaliação serão vias para per-

ceber, se os conteúdos que não foram aprendidos pelo alunos deverão ser retoma-

dos no processo de recuperação de estudos. Portanto, sugerimos que a forma da

avaliação utilizada na recuperação da aprendizagem, seja diferenciada da usada an-

teriormente,  ficando vedada a aplicação de novo instrumento de reavaliação

sem a retomada dos conteúdos.

 A Recuperação de  Estudos,  bem como sua oferta,  é  direito  dos alunos,

independentemente  do  nível  de  apropriação  dos  conhecimentos  básicos.  A

recuperação de Estudos deverá ser organizada com atividades significativas, por

meio  de procedimentos  didático-metodológicos  diversificados,  bem como,  deverá

indicar a área de estudos e os conteúdos da disciplina.

A  Recuperação  de  Estudos  deve  ser  entendida  também  como  um  dos

aspectos do processo ensino-aprendizagem pelo qual o professor reorganizará sua

metodologia em função das dificuldades dos estudantes, de forma a oportunizar a

todos a apropriação efetiva dos conteúdos.

É  vedado  oportunizar   ao  aluno  um  único  momento  de  recuperação  de

estudos ao longo do período de avaliação (bimestre ou trimestre), considerando que

o processo visa recuperar 100%(cem por cento), ou seja, a totalidade dos conteúdos

trabalhados,    devendo ser obrigatoriamente ofertado ao estudante, no mínimo

02 (dois) instrumentos de recuperação de estudos.

Caso o(a) estudante  tenha obtido, no processo de recuperação, um valor

acima daquele anteriormente atribuído, a nota deverá ser substitutiva, uma vez que

o maior valor expressa o melhor momento do estudante em relação à aprendizagem

dos  conteúdos.  Portanto,  os  resultados  da  recuperação  de  estudos  serão

incorporados às avaliações efetuadas durante o período letivo, constituindo-se em

mais um componente do aproveitamento escolar, sendo obrigatória sua anotação no



Registro de Classe on line, conforme sistema de avaliação adotado pela instituição

de ensino.

Registro de Classe on line:

Trata-se  de  um  software  (  Programa  desenvolvido  pela  Secretaria  de

Educação do Estado do Paraná) que vem substituir o Livro de Registro de Classe

em que as informações eram escritas manualmente pelos professores.

Em nosso Colégio, o  sistema foi implantado no início do ano letivo de 2017,

com isto as informações contida neste importante documento vem sendo consultada

por  toda  a  comunidade  escolar.  Fazendo  com  que  o  trabalho  pedagógico  seja

realmente democratizado, com todos os segmentos da escola tendo maior acesso

nos  aspectos  de:  frequência,  conteúdo  trabalhado  e  o  rendimento  de  todos  os

alunos com avaliações lançadas  e recuperações de estudo, realizados com datas e

detalhes de cada um dos procedimentos pedagógicos.

É  imprescindível  que  os  registros  de  frequência,  conteúdo  trabalhado  e

avaliações sejam realizadas em tempo real,  os mesmos deverão ser inseridos o

mais breve possível, lembrando que o registro de classe é um documento oficial os

quais darão subsídios aos órgãos públicos conforme a Legislação Vigente.

Os pais serão convocados trimestralmente para tomarem conhecimento do

resultado e do desempenho da vida acadêmica de seus filhos e a escola atenderá

os pais através dos seus pedagogos e professores, sempre que procurados ou por

convocação da própria escola.

 ESTÁGIO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIO:

De acordo com a Lei 11.788/08, a Deliberação 02/09 do CEE e a Instrução 28/10

da SUED/SEED, o  Estágio Profissional Supervisionado Obrigatório é uma atividade

curricular, um ato educativo assumido intencionalmente pela instituição de ensino

que propicia a integração dos estudantes com a realidade do mundo do trabalho.

Sendo um recurso pedagógico que permite ao aluno o confronto entre os desafios

profissionais  e  a  formação  teórica  prática,  adquirida  nos  estabelecimentos  de

ensino,  oportunizando  a  formação  de  profissionais  com  percepção  crítica  da

realidade e capacidade de análise das relações técnicas de trabalho.



O Estágio Profissional Supervisionado Obrigatório deverá ser  desenvolvido no

ambiente  de  trabalho,  cujas  atividades  a  serem  executadas  devem  estar

devidamente adequadas às exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento

pessoal, profissional e social do educando, prevalecendo sobre o aspecto produtivo. 

  O Estágio  Profissional Supervisionado Obrigatório se distingue das demais

disciplinas em que a aula prática está presente por ser o momento de inserção do

aluno na realidade do trabalho,  para o entendimento do mundo do trabalho, com o

objetivo  de  prepará-lo  para  a  vida  profissional,  conhecer  formas  de  gestão  e

organização,  bem como articular  conteúdo e  método de modo que propicie  um

desenvolvimento omnilateral. Sendo também, uma importante estratégia para que

os alunos tenham acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade.

 O  Estágio  Profissional  Supervisionado,  de  caráter  obrigatório,  previsto  na

legislação vigente, deverá atender as exigências do curso, decorrentes da própria

natureza  do  eixo  tecnológico   do  qual  faz  parte  o  Curso  Técnico.  Devendo  ser

planejado,  executado e avaliado de acordo com o perfil  profissional  exigido para

conclusão do curso, descrito nos planos de curso, considerando os dispositivos da

legislação específica.

O Estágio Profissional Supervisionado  Obrigatório dos cursos Técnicos, nas

formas integrada e  subsequente deverão ser realizados através da execução de

atividades  inerentes  aos  conteúdos  teórico-práticos  desenvolvidos  nas

séries/semestres  cursadas  ou  em curso  pelo  aluno,  bem como cumprir  a  carga

horária descrita na matriz curricular do(s) curso(s) técnicos . 

O Estágio Profissional Supervisionado Obrigatório poderá ser realizado em

locais escolhidos pelo aluno,  de acordo com o seu interesse, desde que os campos

cedentes de estágio atendam as áreas específicas de atuação do Curso Técnico em

que está matriculado. 

CURSOS C/H
TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA – INTEGRADO 200
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – INTEGRADO 100
TECNICO EM QUÍMICA - INTEGRADO 67
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – SUBSEQUENTE 100
TÉCNICO EM ELETROMECANICA – SUBSEQUENTE 150

TECNICO EM ELETRONICA  – SUBSEQUENTE 150



 

No que diz respeito aos estagiários menores de dezoito anos, estão sujeitos

a proteção especial conforme o previsto no artigo 277 da Constituição Federal e nos

artigos 3º a 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Deve-se observar também que o estágio seja compatível com as atividades

escolares e as atividades devem ser aquelas que complementem o seu processo de

aprendizado em relação ao mundo do trabalho.

Determina-se que o estágio tenha caráter educacional e a empresa deve se

tornar uma instância educadora e a sua realização deve ser executado apenas em

“unidades que tenham condições de proporcionar experiências práticas na linha de

formação do estagiário”.

Cabe ao Coordenador  de Estágio  observar  que a unidade onde o aluno

realize o estágio tenha condições de “oferecer situações reais de vida e de trabalho”,

que não se caracterize como apenas treinamento em serviço, mas que oportunize

ao estagiário a possibilidade real de troca de experiências, de trabalho em equipe,

de  convívio  sociocultural  e  no  desenvolvimento  de  habilidades  e  competências

próprias e necessárias ao mundo do trabalho. 

A jornada  diária de estágio deve ser compatível com as atividades escolares

do aluno   e descritas no Termo de Compromisso.

ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO

O  aluno  deverá  ser  acompanhado  durante  seu  Estágio  Obrigatório  em

Instituições Públicas e/ou Privadas por um profissional  que deverá ter conhecimento

técnico ou experiência na área do curso, conforme descrito abaixo:

Três  profissionais  atuam  em  conjunto  no  desenvolvimento  do  estágio

profissional obrigatório dos alunos: 

-  Coordenador de Estágio e Supervisor  de Estágio da Instituição de Ensino que

serão o elo de ligação  entre a Escola e o local de realização do Estágio, para os

cursos  que  possuem  estágio  Profissional  Obrigatório.  Os  referidos  profissionais

darão direcionamento ao Plano Individual de Atividades do Estágio do aluno, que



deverá  ser  traçado  juntamente  com o  estagiário  e  ser  instrumento  de  base  ao

Supervisor de Estágio da Concedente, do local de realização do Estágio, para os

cursos 

- Professor Supervisor de Estágio da Instituição de Ensino - Supervisor da empresa

concedente de Estágio que será o  responsável pela condução e concretização do

Estágio  na  Instituição  ou  propriedade  concedente,  procurando  seguir  o  Plano

estabelecido pelo Aluno e pelo Professor Supervisor de Estágio da Instituição de

Ensino. 

O acompanhamento do estágio pelo Coordenador de Estágio da Instituição

de Ensino  poderá ser realizado através  de visitas, relatórios, contatos telefônicos,

e-mails,  documentação de estágio exigida pela escola ou de  outra  forma,  de

maneira a propiciar  formas de integração e parceria  entre as partes envolvidas,

oportunizando  o  aperfeiçoamento  das  relações  técnicas-educativas  a  serem

aplicadas no âmbito do mundo do trabalho . 

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇAO DE ESTUDOS DO ESTÁGIO PROFISSIONAL

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO:

O Plano de Estágio é o instrumento que norteia e normatiza os Estágios dos

alunos dos Cursos Técnicos, forma integrada e subseqüente e deverá ser elaborado

de acordo com o Regimento Escolar e à luz da legislação vigente.   

A avaliação do Estágio Profissional Supervisionado é concebida como um

processo contínuo e como parte  integrante do trabalho,  devendo, portanto,  estar

presente em todas as fases do planejamento e da construção do currículo, como

elemento essencial para análise do desempenho do aluno e da escola em relação à

proposta.

Os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e as técnicas realizadas nos

laboratórios do Curso serão complementados no campo de estágio com orientação

do Supervisor de estágio da concedente.

A  avaliação   e  a  Recuperação  de  Estudos  do  Estágio  Profissional



Supervisionado Obrigatório estão previstas nos Planos de estágio de cada curso

técnico,  integrada e subsequente, documento aprovado pelo Núcleo Regional de

Educação e em consonância com o Sistema de Avaliação do Colégio,  descrita no

presente documento, com o Regimento Escolar e a legislação vigente.

O  resultado  da  avaliação  e  da  Recuperação  de  Estudos  do  Estágio

Profissional  Supervisionado é expresso através de notas graduadas de 0,0 (zero

vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero).

Ressalta-se  que  os  cursos  técnicos  que  prevêem  no  Plano  de  Estágio

Obrigatório,  banca ou outra avaliação correlata,   para avaliar  o desempenho do

estágio dos alunos, esta deverá ser regimentada.

Será considerado reprovado o aluno que:

- Não cumprir a carga horária total de estágio estipulada para cada série, conforme

matriz curricular aprovada pelo CEE;

-não cumprir as avaliações e/ou  determinações/especificidades descritas no Plano

de Estágio de cada curso técnico, nas formas integrada e subsequente; 

-Obtiver aproveitamento inferior a 6,0 (seis vírgula zero) como média final no Estágio

Profissional Obrigatório;

Os  documentos de avaliação do Estágio Profissional Obrigatório Curricular

estão relacionados nos Planos de Estágio devidamente aprovados pelo NRE. 

Salienta-se também que o aluno deverá cumprir  a carga horária  total  do

Estágio Profissional Obrigatório prevista na matriz curricular do curso para a série

em  que  está  matriculado.  Caso,  o  aluno  esteja  impedido  de  realizar  o  estágio

obrigatório na série em curso, por apresentar impedimento de frequência, previsto

na legislação vigente (portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções,

traumatismos ou outras condições mórbidas e gestantes) (ver Regimento Escolar),

deverá  proceder da seguinte forma:

 Entregar  na  Secretaria  do  Colégio  justificativa  legal (documentação

comprobatória)  do  impedimento  de  realização  do  estágio  na  série  em  curso  e

solicitar  autorização  ao  Coordenador  de  Estágio  para  realização  do  estágio  em

período posterior;



a)  Assim que o aluno for liberado pelo Médico deverá procurar a Secretaria

da Escola e o Coordenador de Estágio do Curso Técnico para organizar

o cumprimento da Carga horária do Estágio Profissional Obrigatório;

b) O aluno com justificativa legal, após liberação do médico para realizar o

estágio  Profissional  Obrigatório,  mesmo  que  aprovado  em  todas  as

disciplinas teóricas, será reprovado  na série se  não cumprir a carga

horária prevista na matriz para o estágio Profissional Obrigatório.

Estágio Profissional Não-obrigatório:

Atendendo a determinação da Lei no. 11.788 de 25 de setembro de 2008, o

Colégio  Estadual  Francisco  Carneiro  Martins  implanta  em  seu  Projeto  Político

Pedagógico o Estágio Não Obrigatório Remunerado.

Considerando a importância da articulação do mundo do trabalho com o

conhecimento teórico-prático recebido no contexto do curso médio (educação geral)

e  dos cursos médios profissionalizantes  o estágio não obrigatório  remunerado é

mais uma ferramenta que permitirá ao estudante    que o busca um aperfeiçoamento

qualitativo que deverá prepará-lo  de forma mais eficiente para a competitividade do

mundo do trabalho.

O estágio não obrigatório remunerado além de proporcionar as condições

ampliação de conhecimentos, proporciona situações de aprendizagem social, no que

tange as questões de liderança, relacionamento humano, respeito a diversidade as

situações  de  aprendizagem  profissional  nas  questões  de  respeito  a  normas,

regulamentos, hierarquia, distribuição organizacional e estrutural e as situações de

aprendizagem cultural que ampliará o seu entendimento e a sua visão de mundo.

As experiências obtidas no mundo do trabalho permitirão então ao aluno

aprofundar e solidificar os conhecimentos teóricos obtidos na escola.

Além disso, o estágio não obrigatório remunerado é um fator de estímulo a

permanência dos alunos na escola sem contar que se torna uma forma de custear

as suas despesas com os estudos ou de complementação da renda familiar.

Assim,  o  Estágio  Profissional  Supervisionado  Não-Obrigatório  é  um  ato

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o



Ensino  Médio  e  os  cursos  técnicos  da  Educação  Profissional,  integrada  e

subseqüente.   O  estágio  não-obrigatório  visa  ao  aprendizado  de  competências

próprias  da   atividade  profissional  e  à  contextualização  curricular,  objetivando  o

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.   O Estágio

Profissional Não-Obrigatório não interfere na aprovação/reprovação do aluno e não

é computado como componente curricular, é compreendido como atividade opcional

para o aluno, terá  carga horária acrescida à carga horária regular e obrigatório e

registro  no  Histórico  Escolar.  E  assim  sendo  como  procedimento  didático-

pedagógico e como ato educativo intencional, deverá ser previsto no Projeto Político

Pedagógico e no Plano de Estágio Não-Obrigatório. 

O Estágio Profissional Não-Obrigatório deverá ter acompanhamento efetivo

do Pedagogo, para os alunos do Ensino Médio e do Coordenador de Curso para os

alunos matriculados na Educação Profissional.

A Instituição de Ensino deverá elaborar o Plano de Estágio para o Estágio

Não – Obrigatório em atendimento à Legislação de Estágio e em consonância com o

Regimento Escolar.  O referido documento deverá ter aprovação do Núcleo Regional

de Educação. O Plano de Estágio Não – Obrigatório orientará os Supervisores de

Estágio  da  Instituição  Cedente  e  da  Instituição  de  Ensino   e  os  alunos  ou

responsáveis sobre os critérios e os encaminhamentos do Estágio Não –Obrigatório.

Considerando também que o aluno estagiário  precisará levar  para o seu

local  de  estágio  situações  de  aprendizado  já  evidenciado   e  pedagogicamente

viáveis é imprescindível que sejam respeitados alguns critérios para indicação deste

alunado a estágio não obrigatórios remunerados nos níveis de ensino que o Colégio

Estadual  Francisco  Carneiro  Martins  oferece.  Assim  ficam  determinados  os

seguintes critérios:

CURSO
SÉRIE QUE PODERÁ INICIAR O
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

REMUNERADOS
ENSINO MÉDIO – EM BLOCOS SEMESTRAIS 2ª. SÉRIE
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO 2ª. SÉRIE
TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA INTEGRADO 2ª. SÉRIE
TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO 2ª. SÉRIE
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE INTEGRADO 2ª. SÉRIE



CURSO
SÉRIE QUE PODERÁ INICIAR O
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

REMUNERADOS
TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO 2ª SÉRIE

CURSOS SUBSEQUENTE

SEMESTRE QUE PODERÁ
INICIAR O ESTÁGIO NÃO

OBRIGATÓRIO
REMUNERADOS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 1º. SEMESTRE
TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 1º. SEMESTRE
TÉCNICO EM ELETRONICA 1º. SEMESTRE
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 1º. SEMESTRE
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 1º. SEMESTRE
TÉCNICO EM SECRETARIADO 1º. SEMESTRE

NORMAS PARA O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO-OBRIGATÓRIO:

Atendendo o disposto na Lei 11.788/2008 e o estágio deverá  atender as

seguintes normas:

 Os estagiários deverão ser alunos regularmente matriculados e que tenham

frequência efetiva de acordo com o determinado na Lei 9395/96;

 O estágio só poderá ser realizado em unidades que tenham condições de

proporcionar experiências prática área de formação do curso técnico;

 Os  estágios  devem  propiciar  a  complementarão  do  ensino  e  da

aprendizagem, a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados

em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim

de se constituírem em instrumentos de integração, em termos de treinamento

prático,  de  aperfeiçoamento  técnico-cultural-científico  e  de  relacionamento

humano.

 A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado

entre o estudante e a parte  concedente, com interveniência obrigatória da

instituição do ensino.

 O estágio não cria vinculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário

poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser

acordada, ressalvando o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o

estudante,  em  qualquer  hipótese,  estar  assegurado  contra  acidentes

pessoais.



 A jornada de atividade em estágio,  a ser cumprida pelo estudante, deverá

compatibilizar-se com o horário  escolar  e  com o horário  da parte  em que

venha ocorrer o estágio.

 O estágio só poderá ser iniciado após a assinatura do Termo de Compromisso

a ser celebrado entre as partes, o que comprovará a inexistência perante as

autoridades competentes da inexistência de vinculo empregatício.

 A  instituição  de  ensino  poderá  recorrer  aos  serviços  de  agentes  de

integração, públicos e privados, entre os sistemas de ensino e os setores de

produção, serviço, comunidade e governo, mediante condições acordadas em

instrumento jurídico adequado.

 O estagiário deverá estar sempre assegurado contra acidentes pessoais seja

qual for a forma de estágio que estiver sendo executado.

 O aluno matriculado no Ensino Médio ou nos Cursos Técnicos da Educação

Profissional poderá realizar no máximo seis horas dia e trinta horas semanais

de estágio obrigatório ou não obrigatório.

Quando  o  estágio  estiver  relacionado  aos  serviços  de  agentes  de

integração, a regulamentação determina a sua atuação da seguinte forma:

 identificar  para  a  instituição  de  ensino  as  oportunidades  de  estágios

curriculares junto as pessoas jurídicas de direito público e privado.

 Facilitar o ajuste das condições de estágios curriculares a constarem do

instrumento  jurídico.  O  Termo  de  Convênio  para  Estágio  Obrigatório  e

Não-obrigatório  e  de  Compromisso,  aprovado  pelo  Jurídico   da

SEED/conforme instrução28/10 SUED/SEED.  

 Fazer o acompanhamento administrativo.

 Encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais.

 Cadastrar os estudantes.

A justificativa, os objetivos, as atividades de estágio, as atribuições da Instituição de

Ensino,  Supervisor  de  Estágio  da  Instituição  de  Ensino,  Instituição  Concedente,

Alunos,  avaliação  e  Recuperação  de  Estudos,  fichas  de  avaliação  e

acompanhamento do estágio estão previstas nos Planos de Estágio (obrigatório e



não-obrigatório).  Os referidos Planos deverão ser  arquivados na pasta do curso,

juntamente com o Parecer de Aprovação do NRE, na Secretaria do Colégio.

TEMPO E ESPAÇO PEDAGÓGICO

Falar da organização do tempo e espaço pedagógico remete-se a um acompanha-

mento e controle que objetiva detalhar as metas e prioridades do trabalho docente,

ou seja, organização é uma peça chave que está intimamente ligada ao objetivo pri-

mordial do colégio que é promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos.

Na organização do tempo e espaço pedagógico do Colégio Francisco Carneiro Mar-

tins as relações entre prescrito e o realizado se fazem em meio à complexidade do

processo de ensino e a reordenação das atividades em sala aula e não depende

apenas de possíveis estratégias previstas. Os professores lidam com sucessivas si-

tuações em seu dia a dia, e vai resolvendo-as à medida que vão surgindo. As pres-

crições são as referências para o trabalho de ensino que o professor realiza em sala

de aula. Mas, no fazer real de seu tempo pedagógico essas prescrições são reajus-

tadas, reorganizadas, renormalizadas, consideração as situações vividas e o ritmo

dos alunos. 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Como profissionais da educação, temos o compromisso de garantir que nossa esco-

la ofereça um espaço organizado, onde a cidadania possa ser exercida a cada mo-

mento por todos e, desse modo aprendida, fazendo com que essencialmente nossos

alunos se apropriem e reforcem os laços de identificação com o colégio. A educação

inclusiva constituiu a prática mais recente nos processo da universalização da edu-

cação, caracterizada em princípios que visam à aceitação de diferenças individuais,

à valorização da contribuição de cada pessoa, buscamos facilitar uma aprendizagem

através da cooperação e à convivência dentro da diversidade humana. 

Cabe, portanto, dada a relevância do tema esclarecer que quanto ao acesso e a

qualidade da educação almejada, a função do colégio, consiste em favorecer que

cada um, de forma autônoma reconheças nos demais a mesma esfera de direito que



exige para si. Neste âmbito, a prática da inclusão social se baseia em princípios dife-

rentes  do  convencional:  consideração  das  diferenças  individuais,  valorização  de

cada pessoa, convivência dentro da diversidade humana e aprendizagem por meio

de cooperação.

O colégio possui um conceito de educação inclusiva bastante amplo, englobando

aqueles que de certa forma são excluídos da sociedade, e não somente se tratando

de alunos com necessidades educacionais especiais. Porém se faz necessário rela-

tar aqui que os alunos do colégio com necessidade educacionais especiais são na

sua grande maioria,  alunos de baixa visão, e que este colégio na medida do possí-

vel, realiza as adaptações das matérias, dos encaminhamentos metodológicos das

adaptações curriculares, tudo isto também conforme a demanda necessitar.

DIVERSIDADE

A educação é marcada por um momento ímpar e histórico, passando pela democra-

tização dos saberes, e buscando o fortalecimento e a aproximação dos educandos,

no sentido de pertencimento e de participação em ações visando o enriquecimento

de valores e de qualidade nas relações humanas.

Com esse propósito, é respeitada a Diversidade existente dentro do ambiente esco-

lar, assegurando o direito à igualdade com equidade de oportunidades, mas isto não

significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de respeito às diferenças

individuais, priorizando as ações,  a participação e à aprendizagem de todos, inde-

pendentes de quaisquer que sejam suas singularidades.

A SEED, desde 2007, instituiu o Departamento da Diversidade que discute a define

as políticas para o atendimento a todos os sujeitos, que historicamente, encontra-

vam-se  excluídos  do  processo  de  escolarização.  Destacamos as  populações  do

campo, faxinalenses, agricultores familiares, trabalhadores rurais temporários, qui-

lombolas, acampados, assentados, ribeirinhos, ilhéus, negras e negros, povos indí-

genas, jovens, adultos e idosos não alfabetizados, pessoas lésbicas, gays, travestis

e transexuais. Bem como, assumiu a continuidade das discussões étnico-raciais.



Para isso, o colégio tem buscado respaldo, orientações, e em especial atitudes cole-

tivas, as quais devem ser constantes, pois é de grande significado para todos os

profissionais  da  educação,  o  reconhecimento  dos  diferentes  sujeitos

(professores/alunos) e os condicionantes sociais que determinam o sucesso ou o

fracasso escolar, de forma que proporcione mecanismos para o enfrentamento dos

diversos preconceitos existentes e garantir o direito ao acesso e a permanência com

qualidade no processo educacional.

Ressaltamos também, nossas atividades relacionadas a educação das Relações Ét-

nico-raciais, e ao ensino da temática da História da Cultura Afro-Brasileira, Africana e

Indígena, essas ações são assumidas pela equipe multidisciplinar do colégio devida-

mente composta de acordo com as normativas na perspectiva de uma educação pú-

blica necessária para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, pluriétnica

e multicultural.

PLANEJAMENTO 

Calendário

Adotamos o calendário  oficial  da SEED/NRE, mas o Colégio Estadual  Francisco

Carneiro Martins reestrutura e amplia sua jornada, respeitando uma programação

que  atenda  todos  os  procedimentos  técnicos,  pedagógicos  e  administrativos,

assegurando tempo hábil para o desenvolvimento dos conhecimentos básicos em

todas  as  Áreas  de  Conhecimento.  Essas  atividades  pedagógicas  não  são

computadas na carga horária de currículo, entretanto são horas de intensa atividade,

o  que  demanda  disponibilidade  dos  professores  e  coordenadores  dos  projetos

vivenciados.  Os  cursos  Técnicos  da  Educação  Profissional  são  organizados  em

calendários próprios, ou seja, cada curso técnico possui o seu Calendário Escolar

próprio.   Os  calendários  dos  cursos  técnicos  nas  modalidades  integrada  e

subseqüente  atendem  a  LDB  e  a  Legislação  Estadual,  as  quais   orientam  o

cumprimento dos dias letivos e da carga horária, descrita nos respectivos Planos de

Curso.  

Os  calendários  dos  Cursos  Técnicos  da  modalidade  integrada  são  elaborados

anualmente  ,  bem  como,  os  Cursos  técnicos  da  modalidade  subseqüente  são



elaborados semestralmente. Os calendários deverão ser  apreciados e aprovados

pelo Conselho Escolar e  o NRE deverá homologá-los ao final de cada ano letivo

anterior à sua vigência.

 Ações Didáticos Pedagógicos

Programas e projetos

Atividade Pedagógica de Complementação Curricular

O projeto de atividade de complementação curricular foi implantado pela Secretaria

de  Educação  do  Paraná,  a  partir  da  resolução  n°  3683/2008  e  da  instrução  n°

017/2008,  que  orienta  a  organização  do  trabalho  pedagógico  em Macrocampos:

Aprofundamento da Aprendizagem, Experimentação e Iniciação Científica, Cultura e

Arte, Esporte e Lazer, Tecnologias da Informação, da Comunicação e Uso de Mídias,

Meio  Ambiente,  Direitos  Humanos,  Promoção  da  Saúde,  Mundo  do  Trabalho  e

Geração de Rendas.

O programa de atividade de complementação curricular se insere no contexto destas

questões, pois são atividades de complementação curricular que tem o currículo do

colégio como referencial para a construção da proposta pedagógica das atividades

de complementação curricular a serem desenvolvidas no ambiente escolar, com o

amparo teórico das Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná de cada disciplina e

também, deste PPP.

Para  o  ano de  2016,  o  Colégio  Francisco Carneiro  Martins  oferece Projetos  de

Complementação  de  Atividades  Complementares  no  período,  da  manhã  de

Português,  Matemática  e  Aulas  Especializadas  de  Treinamento  Desportivo,  no

intermediário noite

Todos os projetos estão em anexo.



CELEM - Centro de Línguas Estrangeiras Modernas

Ensino extracurricular plurilinguístico da Língua Estrangeira Moderna, pelo Centro de

Línguas Estrangeiras Modernas – CELEM. O Colégio Francisco Carneiro Martins

oferece o idioma da língua espanhola

Aos  professores  responsáveis  pelas  turmas  do  CELEM  cabe  cumprir  todas  as

funções  citadas  no  Regimento  Escolar  do  Estabelecimento  de  Ensino  no  que

compete a equipe docente, além de:

 inteirar-se da legislação específica dos cursos do CELEM;

 acompanhar a composição das turmas de acordo com as matrículas;

 acompanhar o número de matriculados nas turmas e a inclusão de novos

alunos  quando  houver  desistência  comprovada  com ausência  consecutiva

nas aulas em número de faltas superior a 16 (dezesseis) hora/aula, contadas

a partir do início do período letivo;

 diagnosticar  as  dificuldades  encontradas  pelos  alunos  referentes  à

aprendizagem da LEM e tomar providências necessárias, inclusive revisando

e reestruturando o  Plano de Trabalho  Docente,  juntamente  com a  equipe

pedagógica do estabelecimento de ensino;

 utilizar-se  corretamente  dos  materiais  didáticos  próprios  do  CELEM

disponibilizados ao estabelecimento de ensino para uso dos alunos;

 elaborar  atividades  e  confeccionar  materiais  didático-pedagógico

considerando as necessidades de aprendizagem que surgirem;

 preencher  e  entregar  a  documentação  que  lhe  for  solicitada  com  as

informações  sobre  suas  turmas  de  CELEM,  no  prazo  estipulado  pelo

estabelecimento, NRE e CELEM/DEB/SEED.



 atuar na atividade complementar curricular em contra turno utilizando adequa-

damente os espaços e materiais didático-pedagógicos disponíveis, como mei-

os para implementar uma metodologia de ensino adequada a atividade com-

plementar;

 cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar;

 Aplica-se  ao  CELEM  toda  a  Matéria  Regimental  já  prevista,  no  que  diz

respeito a avaliação da aprendizagem e a recuperação de estudos. Nos curso

do CELEM a aprovação será ao final  de cada ano letivo; Na promoção e

certificação de conclusão a média final mínima exigida é 6,0.

O Certificado será expedido pelo CELEM/DEB/SEED, após conclusão do curso, com

os  registros de  avaliação,  carga  horária,  frequência  e  demais  apostilamentos

necessários. 

Ao conhecer outras culturas e outras formas de encarar a realidade, o aluno

passa a refletir mais sobre a sua própria cultura e amplia sua capacidade de analisar

o seu entorno social com maior profundidade e melhores condições de estabelecer

vínculos, semelhanças e contrastes entre sua forma de ser, agir, pensar e sentir uma

outra cultura, fatores que ajudarão no enriquecimento de sua formação.

Dessa  forma  o  trabalho  com  LEM  -  Espanhol  visa  a  construção  do

conhecimento e a formação cidadã e,  que a língua aprendida seja caminho para o

reconhecimento  e  compreensão  das  diversidades  linguísticas  e  culturais  já

existentes e crie novas maneiras de construir  sentidos do e no mundo.  Então a

oralidade, a leitura e a escrita se configuram em discurso como prática social  e,

portanto,  instrumento de comunicação,  assim dando oportunidades de entrar  em

contato  com  culturas  diferentes  acontecem  principalmente  na  escola,  onde  o

encontro com os conteúdos construídos historicamente proporcionam a construção

do conhecimento a partir do estudo de outros povos e outras línguas.

Ao conceber  a  língua como discurso,  conhecer  e  ser  capaz de usar  uma

língua  estrangeira  permite  aos  sujeitos,  perceberem-se  como  integrantes  da

sociedade e participantes ativos do mundo. Ao estudar uma língua estrangeira o



aluno/sujeito  aprende também como atribuir  significados para  entender  melhor  a

realidade. A partir da cultura do outro, torna-se capaz de delinear um contorno para a

própria  identidade.  Assim,  atuará sobre os sentidos possíveis  e  reconstruirá  sua

identidade como agente social. Portanto, nossa escola oferta o CELEM implantado

do ano 2010, em contra-turno, em duas turmas. Aberto para alunos, professores e

comunidade em geral. Terá sequência para os próximos anos.

Ensino Médio Inovador

Executor – Equipe de docentes. 

Endereço - Rua Dr. Laranjeiras, nº 916 - Centro

Município - Guarapuava – Pr.

Abrangência - Ensino Médio, Ensino Médio Integrado.

Coordenação – Professor articulador, Equipe Pedagógica do Colégio e Direção.        

Participação – Alguns alunos e educadores da escola.

Em resposta aos desafios que permanecem sobre o ensino médio, fica clara

a importância da educação geral como meio de preparar o indivíduo para o trabalho

e formar pessoas capacitadas à sua inserção social cidadã, percebendo-se sujeitos

de  intervenção no seu  próprio  processo histórico,  atentos  às  transformações da

sociedade, compreendendo os fenômenos sociais e científicos que permeiam o seu

cotidiano, possibilitando, ainda, a continuação de seus estudos. 

Nesse sentido, o Ministério da Educação propõe  o Programa Ensino Médio

Inovador (ProEMI), que foi instituído pela Portaria nº 971, de 09/10/2009 e criado

para  provocar  o  debate sobre  o Ensino Médio  junto aos Sistemas Estaduais de

Ensino,  integrando as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE,

como estratégia do Governo Federal  para induzir  o redesenho dos currículos do

Ensino Médio, compreendendo que as ações propostas vão sendo incorporadas ao

currículo das escolas, ampliando o tempo dos estudantes na escola e a diversidade

de práticas pedagógicas, atendendo às necessidades e expectativas dos estudantes

do ensino médio. O objetivo do programa é a melhoria da qualidade da oferta do

Ensino Médio a partir de uma discussão sobre o currículo, o qual visa:



 Superação das desigualdades de oportunidades educacionais; 

 Universalização do acesso e permanência dos adolescentes de 15 a 17 anos

no ensino médio; 

 Consolidação  da  identidade  desta  etapa  educacional,  considerando  as

especificidades desta etapa da educação e a diversidade de interesses dos

sujeitos; 

 Oferta de aprendizagem significativa para adolescentes e jovens, priorizando

a interlocução com as culturas juvenis. 

Essa  perspectiva  de  organização  curricular  pressupõe  a  possibilidade  de

articulação  interdisciplinar  voltada  para  o  desenvolvimento  de  conhecimentos  -

saberes, competências, valores e práticas. 

O Colégio já contempla o Projeto de Redesenho Curricular (PRC),  desenvol-

vendo três ações que compõem o currículo, estruturadas no formato de oficinas, de

acordo com as necessidades: 

MACROCAMPOS AÇÕES

Acompanhamento Pedagógico Oficina de Linguagem

Acompanhamento Pedagógico Oficina de Matemática

Iniciação Científica e Pesquisa Oficina de Produção de Sabão

As ações que vem sendo desenvolvidas no macrocampo  acompanhamento

pedagógico, já tem apresentado excelentes resultados no fortalecimento dos compo-

nentes curriculares, despertando grande interesse dos alunos em participar do estu-

do nas oficinas. 

Quanto ao macrocampo iniciação científica e pesquisa, a Oficina de Produção

de Sabão tem favorecido a sistematização do conhecimento através da observação,

experimentação, vivência e da prática, estimulando o aluno à pesquisa, iniciação

científica, tecnológica e ao empreendedorismo. 



Citamos ainda o enriquecimento do currículo do aluno, através do registro em seu

histórico escolar, da oficina realizada.

 

Brigada Escolar

Executor - Equipe de Brigadistas do Colégio.

Endereço - Rua Dr. Laranjeiras, nº 916 - Centro

Município - Guarapuava – Pr.

Abrangência - Ensino Médio, Ensino Médio Integrado e Subsequente

Coordenação – NRE de Guarapuava e Direção                 

Participação – Todos os alunos e educadores da escola.

 Em cumprimento ao Decreto 4837 de 04 de junho de 2012 e o regulamento que

dispõe sobre a implantação do Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola,

foi constituído e implementado o Grupo da Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola,

neste Estabelecimento de Ensino. 

 A Brigada Escolar está formada por um grupo dos cinco servidores (as) do Colégio;

Johann Eleandro Poliak (Vice Diretor); Ruth Eliane Horst (Secretária); Luis Augusto

Ribas Adriano (Agente Educacional II); Jamile Marina Vitorassi Teixeira (Pedagoga);

Abegacir Maria Aparecida Correia (Agente Educacional I), que atuará em situações

emergenciais e terá como uma das suas funções garantir a implementação do Plano

de  Abandono,  conforme apresentado  na  sequência,  como medida  preventiva  de

enfrentamento às emergências e desastres naturais ou provocados, que venham por

em risco a segurança da comunidade escolar. 

Neste PPP encontra-se em anexo o Plano da Brigada Escolar. 

Semana Científica-Cultural

O Colégio  promove  as  Semanas  Científica-Cultural  e  Amostra  Técnico-Científica

para cada curso com atividades diversificadas, sendo previamente planejadas em

calendário escolar, onde os pais e comunidade são também convidados a participar.



Tendo a participação dos cursos de Administração, Informática, Meio Ambiente, Se-

cretariado, Eletromecânica, Eletrônica, Química e do Ensino Médio idade própria. A

realização destas semanas ocorre através de diversas ações voltadas para o tema

escolhido a cada ano, que tem por objetivo o enriquecimento dos conteúdos traba-

lhados em sala de aula. 

Finalizando estes eventos, ocorrem gincanas e torneios, onde o foco se traduz, para

a responsabilidade social, buscando na sua concretização o crescimento do aluno

bem como sua integração através de eventos que agregam solidariedade e leveza.

Hora Atividade

A organização e a realização de hora atividade neste colégio respalda o trabalho co-

letivo dos professores. A equipe pedagógica coordena e acompanha durante todo

este processo.

Com o entendimento, de que o trabalho do professor deve ser repensado constante-

mente, no sentido de atender às necessidades de aprendizagens do aluno, há que

ser garantido, nesta hora o espaço para que os professores possam se reunir e dis-

cutir o próprio trabalho, problematizando-o como forma de aperfeiçoamento. A hora

atividade é o período reservado para a formação dos professores, por meio de reali-

zação de estudos, elaborando meios para a melhoria do processo ensino aprendiza-

gem. 

O trabalho coletivo no colégio é priorizado em demais reuniões pedagógicas, de

modo a possibilitar a construção de uma prática pedagógica que envolva toda a co-

munidade escolar.

Formação Continuada

A formação continuada dos professores é realizada através de reuniões pedagógi-

cas e grupos de estudos, projetos interdisciplinares os quais contemplam datas sig-

nificativas e comemorativas.



Como também assuntos pertinentes ao trabalho pedagógico desenvolvido, assuntos

relevantes que demandam discussões e reflexões do contexto no momento vivido,

para o bom resultado das ações desenvolvidas coletivamente.

Plano de Ação do Colégio para o Triênio 2016-2018

Neste PPP encontra-se em anexo o Plano de Ação colégio. 

Equipe Multidisciplinar

As orientações de aprendizagem sobre as relações étnico raciais são propostas de

acordo com a lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino e cultura

afro-brasileiras e africanas nos currículos escolares. Seu conteúdo altera o art 26ª da

Lei 9394/96, sendo a temática indígena fundamentada pela Lei 11.565.

Basicamente essas leis sintetizam uma discussão de âmbito nacional e direcionam

as unidades educacionais para a proposição de atividades relevantes em relação

aos conhecimentos das diversas populações africanas e indígenas, suas origens e

contribuições para nosso cotidiano e história, num movimento de construção e redi-

recionamento curricular e ação educativa, ressaltando a importância do contesto e

sua diversidade cultural.

Nesse desafio, o Colégio Francisco Carneiro como instituição que tem o papel de

contribuir na formação do cidadão, compõe conforme instrução própria sua equipe

multidisciplinar, a qual desenvolve ações coletivas de forma a efetivar as leis que ori -

entam o trabalho e a organização pedagógica do colégio.

A  Equipe Multidisciplinar deve:

I. Elaborar e aplicar um Plano de Ação, em conformidade com o Conselho Es-

colar e as orientações do DEDI/SUED, com conteúdos e metodologias, sobre

a ERER e o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena,

que deverá ser incorporado no Projeto Político-Pedagógico e legitimado pelo

Regimento Escolar.



II. Subsidiar as ações da equipe pedagógica na mediação com os professores

na elaboração do Plano de Trabalho docente no que se refere à ERER.

III. Subsidiar  os/as  professores/as,  equipe  pedagógica,  gestores/as,

funcionários/as e alunos na execução de ações que efetivem a ERER e o En-

sino de História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena.

IV. Subsidiar  o  Conselho Escolar  na realização de ações de enfrentamentoao

preconceito, discriminação e racismo no ambiente escolar, apoiando profes-

sores/as, equipe pedagógica, direção, direção auxiliar, funcionários/as, pais,

mães e alunos/as.

V. Registrar e encaminhar ao Conselho Escolar e outras instâncias , quando for

o caso, as situações de discriminação, preconceito racial e racismo, denunci-

adas nos estabelecimentos de ensino.

VI. Subsidiar as ações atribuídas aos estabelecimentos de ensino pelo Plano Na-

cional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a ERER

e para o Ensino da História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena.

VII. Enviar relatório semestral às Equipes Multidisciplinares dos NREs de conteú-

dos e propostas de ações desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino.

VIII. Manter registro permanente em ATA das ações e reuniões da equipe multidis-

ciplinar.

Neste PPP encontra-se, em anexo, o Plano de Ação da Equipe Multidisciplinar apro-

vado para o biênio 2016-2017, deste colégio.

Ações Referentes à Flexibilização de Currículo

O Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins flexibiliza seu currículo  com

base nas diretrizes nacionais da educação, DCEs e DCEs da Educação Profissional,

buscando atender todas as demandas da sua comunidade escolar adequadas a sua re-

alidade



Classificação e Reclassificação

A classificação no Ensino Médio é o procedimento que o estabelecimento de ensino

adota para posicionar o aluno na etapa de estudos compatível com a  idade,

experiência e desenvolvimento adquiridos por meios formais ou informais, podendo

ser realizada:

I. por  promoção,  para  alunos  que  cursaram,  com  aproveitamento,  a  série

ou  fase anterior, na própria escola;

II. por  transferência,  para  os  alunos  procedentes  de  outras  escolas,  do

país  ou  do exterior, considerando a classificação da escola de origem;

III. independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação para posi-

cionar o aluno na série, ciclo, disciplina, bloco ou etapa compatível ao seu

grau de desenvolvimento e experiência, adquiridos por meios formais ou infor-

mais.

A classificação tem caráter pedagógico centrado na aprendizagem, e exige as

seguintes ações para  resguardar os direitos dos alunos, das escolas e dos

profissionais:

I. organizar  comissão  formada  por  docentes,  pedagogos  e  direção  da  escola

para efetivar o processo;

II. proceder avaliação diagnóstica, documentada pelo professor ou equipe pedagógi-

ca; 

III. comunicar o aluno e/ou responsável a respeito do processo a ser iniciado, para

obter o respectivo consentimento;

IV. arquivar Atas, provas, trabalhos ou outros instrumentos utilizados;

V. registrar os resultados no Histórico Escolar do aluno.

No Curso de Educação Profissional, nível Médio, a classificação será efetuada por

promoção e por transferência para a mesma habilitação.



É vedada a classificação, independentemente da escolarização anterior, para série,

etapas, períodos posteriores, considerando a necessidade do domínio de conteúdos

para a formação em Educação Profissional.

A  reclassificação é um processo pedagógico que se concretiza através da

avaliação do aluno matriculado e com frequência na série/ano/disciplina(s) sob a

responsabilidade do  estabelecimento de ensino que, considerando  as normas

curriculares, encaminha o aluno à etapa de estudos/carga horária da(s) disciplina(s)

compatível com a experiência e desempenho escolar  demonstrados,

independentemente do que registre o seu Histórico Escolar.

O processo de reclassificação  poderá  ser aplicado como verificação da

possibilidade de avanço em qualquer série/ano/carga horária da(s) disciplina(s)

do nível da Educação Básica, quando devidamente demonstrado pelo aluno, sendo

vedada a reclassificação para conclusão do Ensino Médio.

O  estabelecimento  de  ensino,  quando  constatar  possibilidade  de  avanço  de

aprendizagem, apresentado por aluno devidamente matriculado e com frequência na

série/ano/disciplina(s) deverá notificar o NRE para que oriente e acompanhe quanto

aos preceitos legais, éticos e das normas que o fundamentam.

Os  alunos, quando  maior, ou seus  responsáveis poderão solicitar  reclassificação,

facultando à escola aprová-lo.

Cabe à Comissão elaborar relatório referente ao  processo de reclassificação,

anexando os documentos que registrem os procedimentos  avaliativos  realizados,

para que sejam arquivados na Pasta Individual do aluno.

O aluno reclassificado deve ser acompanhado pela equipe pedagógica, durante dois

anos, quanto aos seus resultados de aprendizagem.

O resultado do processo de reclassificação será registrado em Ata e integrará a

Pasta Individual do aluno.

O resultado final do processo de reclassificação realizado pelo estabelecimento de



ensino será registrado no Relatório Final, a ser encaminhado à Secretaria de Estado

da Educação.

A reclassificação é vedada para a etapa inferior à anteriormente cursada.

A reclassificação é vedada aos cursos da Educação Profissional. 

Adaptações/Integralização

A adaptação de estudos poderá ser realizada durante os períodos letivos ou entre

eles a critério do colégio.

A adaptação de estudos de disciplinas é atividade didático-pedagógica

desenvolvida  sem prejuízo das atividades previstas na Proposta  Pedagógica

Curricular, para que o aluno possa seguir o novo currículo.

A adaptação de estudos far-se-á pela Base Nacional Comum.

Na conclusão do curso, o aluno deverá ter cursado, pelo menos, uma  Língua

Estrangeira Moderna.

A adaptação de estudos será realizada durante o período letivo.

A  efetivação  do  processo  de  adaptação  será  de responsabilidade  da  equipe

pedagógica e docente, que deve especificar as adaptações a que o aluno está

sujeito, elaborando um plano próprio, flexível e adequado ao aluno.

Ao final do processo de adaptação, será elaborada Ata de resultados, os quais

serão registrados no Histórico Escolar do aluno e no Relatório Final.  Não  há

previsão de adaptação para os Cursos Técnicos, forma integrada e subseqüente,

conforme Planos de Curso e Legislação Vigente.

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS (Deliberação 05/13 CEE PR)

A instituição de ensino poderá aproveitar estudos, mediante avaliação,  de compe-

tências, conhecimentos e experiências anteriores, desde que diretamente relaciona-

dos com o perfil profissional de conclusão do respectivo Curso Técnico de Nível Mé-

dio e tenham sido  adquiridos: 



I. No Ensino Médio;

II. Em  habilitações  profissionais  e  etapas  ou  módulos  de  nível  técnico

regularmente  concluídos  nos  últimos  cinco  anos  em  outros  cursos  de

Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

III. Em  cursos  destinados   a  formação  inicial  e  continuada  ou  qualificação

profissional  de,  no  mínimo  160  horas  de  duração,  mediante  avaliação

específica;

IV. Em  outros  Cursos  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica,  inclusive  no

trabalho,  por  outros  meios  informais  ou  até  mesmo  curso  superior  de

graduação, mediante avaliação do estudante. 

V. Por  reconhecimento,  em  processos  formais  de  certificação  profissional,

realizado em Instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do

respectivo  sistema  de  ensino  ou  no  âmbito  de  sistemas  nacionais  de

certificação profissional, em outros países.

Parágrafo  Único.  A  avaliação,  para  fins  de  aproveitamento  de  estudos,  será

realizada conforme os critérios estabelecidos neste Projeto Político Pedagógico, no

Plano de Curso e no  Regimento Escolar.

Critérios para solicitação do Aproveitamento de Estudos:

 ENSINO MÉDIO: Havendo aproveitamento de estudos, o estabelecimento de

Ensino de destino, Colégio Francisco Carneiro Martins, transcreverá no His-

tórico Escolar do aluno,  a carga horária efetivamente cursada pelo aluno, das

séries, fases, ciclos ou períodos concluídos com êxito na escola de origem,

para fins de cálculo de carga horária total do curso. Conforme DEL.Nº09/01

CEE.

 CURSOS TÉCNICOS – Modalidade Integrada – Não há previsão de apro-

veitamento de estudos para esta modalidade de Ensino;

 CURSOS TÉCNICOS –  Modalidade Subseqüente – O aproveitamento de

estudos deverá ser realizado de acordo com a Legislação Vigente/Plano de

Curso/Regimento Escolar, e observar os critérios descritos abaixo:



 

1. Os alunos deverão protocolar pedido de Aproveitamento de Estudos na Se-

cretária do Colégio, por meio de formulário próprio fornecido pela Instituição

de Ensino, no ato da matrícula ou rematrícula na série/semestre que pretende

cursar;

2. Anexar ao formulário de solicitação de Aproveitamento de Estudos, o Históri-

co Escolar completo e atualizado da instituição de origem, a ementa e o pro-

grama do componente curricular que comprove os cursos e os conhecimentos

adquiridos. Todos os documentos deverão conter assinatura e carimbo da ins-

tituição de Ensino de origem;

3. Nos cursos Técnicos Subsequentes, o Aproveitamento de Estudos deverá ser

solicitado por disciplina;

4. Os  documentos  entregues  na  Secretária  da  Escola,  comprovando  o

conhecimento  adquirido  pelo  aluno  em  outro  curso  ou  através  de

conhecimentos  adquiridos,  deverão  ser  avaliados  por  uma  Comissão  de

Análise,  designada pela  Direção  da Instituição de  Ensino.  Farão parte  da

comissão de análise:   professores da área de conhecimento do curso,  da

disciplina em questão, o Coordenador do Curso Técnico e um pedagogo da

Instituição de Ensino, designado pela Direção. 

5. O aluno poderá solicitar aproveitamento de estudos adquiridos por via infor-

mal, conforme prevê a legislação vigente (Del. 05/13 CEE), mediante  avalia-

ção  de  conhecimentos, organizada  pela  Instituição  de  Ensino,  conforme

item 7, abaixo;

6. A Comissão de Análise verificará a correspondência entre as ementas, os pro-

gramas,  conhecimentos e experiências  adquiridas anteriormente, e sendo

que diretamente relacionadas com o perfil profissional de conclusão do res-

pectivo curso pretendido, emitirá parecer ao aluno, indicando se o aproveita-



mento será por cotejamento de conteúdos/disciplinas cursadas ou mediante

avaliação de conhecimentos;

7. O aproveitamento de Estudos, mediante avaliação de conhecimentos (avalia-

ção teórica e prática) será organizado da seguinte forma: 

7.1. A Comissão de Análise indicará os conteúdos (disciplinas) que deverão

ser estudadas pelo aluno, a fim de realizar avaliação para o aproveita-

mento de estudos.  A Comissão indicará também a data, o horário que a

avaliação será aplicada, assim como, os professores que aplicarão e cor-

rigirão a(s) prova(as);

7.2. O professor da disciplina,  em conjunto com o pedagogo,  designado pela

Direção da Instituição de Ensino deverão elaborar o instrumento de avali-

ação, para fins de aproveitamento de estudos, assegurando o ineditismo

das questões postas no instrumento de avaliação;

7.3. No instrumento de avaliação, para fins de aproveitamento de estudos,

deverão ser contemplados os conteúdos essenciais exigidos para apro-

vação na disciplina preterida, em conformidade com a ementa do curso.

A avaliação deverá conter no mínimo 30 (trinta) questões, dentre estas,

contemplar, questões discursivas e objetivas; 

7.4. Será atribuída uma nota de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula

zero) para cada avaliação (disciplinas pretendidas pelo aluno);

7.5. Após a análise dos resultados da avaliação (correção da prova), para fins

de aproveitamento, deverá ser lavrada Ata, constando o resultado ob-

tido para a disciplina pretendida, os conteúdos aproveitados, na for-

ma legal e pedagógica, datada e assinada pelo professor da disciplina,

professor pedagogo, direção e secretário e os membros da Comissão de

Análise;

7.6. O resultado do Aproveitamento de Estudos será transcrito no Histórico

Escolar do aluno. 



7.7. O instrumento de avaliação, a cópia da Ata, os documentos apresenta-

dos pelo aluno para comprovar os conhecimentos adquiridos e outros do-

cumentos de organização da escola deverão ser arquivados na pasta in-

dividual do aluno;

  

REGIME DE PROGRESSÃO PARCIAL

O  Colégio  Estadual  Francisco  Carneiro  Martins  não  oferta  aos  seus  alunos  a

matrícula com Progressão Parcial.

EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS FEITOS NO EXTERIOR

A equivalência de estudos incompletos de Ensino Médio cursados em escolas de

país estrangeiro será realizada por este Estabelecimento de Ensino.

Ao Núcleo Regional de Educação de Guarapuava, compete acompanhar e supervisi-

onar o processo executado pelo Estabelecimento de Ensino.

O Estabelecimento de ensino deverá observar:

 As preocupações 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 disso, pelo Cônsul do país de origem no Brasil, exceto dos

países pertencentes ao Mercosul.

 Existência de acordos e convênios internacionais.

 Todos os documentos escolares originais, à exceção dos de língua espanho-

la, deverão conter tradução para o português por tradutor juramentado.

 As normas para transferência e aproveitamento de estudos estarão de acordo

com Deliberação de n° 009/2001 de 01 de outubro de 2001 do Conselho Es-

tadual de Educação.



 Cabe ao Conselho Estadual de Educação decidir sobre a equivalência de es-

tudos ou de curso que não tenha similar no Sistema de Ensino do Brasil.

 Ao Estabelecimento compete a emissão da respectiva documentação sobre

os resultados da equivalência.

 Declara a equivalência, o ato pertinente será registrado no órgão competente

e os resultados integrarão a documentação do aluno.

 O aluno oriundo de país estrangeiro que não apresentar documentação esco-

lar  e  condições imediatas  para a  classificação,  deverá ser  matriculado na

série compatível com a sua idade, em qualquer época do ano, ficando o colé-

gio obrigado a elaborar plano próprio para o desenvolvimento de conhecimen-

tos e habilidades necessários para o prosseguimento.

ATENDIMENTO À ALUNOS AFASTADOS

A legislação educacional não assegura direitos aos alunos de ter o abono de suas

faltas em função de trabalho. Os atestados profissionais que comprovam que o dis-

cente estava sendo obrigado a prestar serviços durante o horário de aula não podem

ser aceitos pela escola. Os alunos mesmo apresentando os atestados, podem ser

reprovados por frequência, caso as ausências sejam superiores ao 25% das aulas

ministradas, conforme prevê a legislação brasileira artigo 23, 24 inciso 4 da LDBN

9394/96.

Não existe abono de faltas, qualquer falta do aluno, independente do motivo, deve

ser considerada e lançada no diário de classe. 

Para, caso especiais, a legislação prevê um tratamento especial. Trata-se de inclu-

são de atividades compensatória, inclusive domiciliares. São eles:

Tratamento de saúde doenças infecto contagiosas Decreto Lei n° 1044/69.

Licença Maternidade Lei n° 6202/75.

Serviço Militar Obrigatório Lei n° 715/69.



Nestes casos o interessado deverá requerer regime especial de estudos do impedi-

mento e terá prazo conforme prevê instrução 005/2014 SEED/SUED.

CONTEÚDOS OBRIGATÓRIOS E OS TEMAS SOCIOEDUCACIONAIS

Componentes para a EI, EF e EM

(Municipais, Estaduais e Privadas)

Componentes para EF e EM 

(Municipais, Estaduais e Privadas)
Violência  contra  a  Criança  e  o

Adolescente  -  Lei  federal  11.525/07  e

Estatuto  da  Criança  e  adolescentes

8069/90

Execução  do  Hino  Nacional  -  Lei

12031/09

Educação  Ambiental  -  Lei  federal

9795/99, Decreto 4281/02 e Deliberação

04/13 

História  do  Paraná  -  Lei  13181/01  e

Deliberação 07/06

Música - Lei 11769/08, Resolução 07/10

e 02/12 

Educação Fiscal e Educação Tributária

- Decreto 1143/99, Portaria 413/02
Estatuto do Idoso - Lei 10741/03 Sexualidade Humana - Lei 11733/97
Educação para o trânsito - Lei 9503/97 Prevenção  ao Uso de  Drogas -  -  Lei

11343/06
Educação  Alimentar  e  Nutricional  –  Lei

11947/09
Direitos  Humanos  -  Resolução  01/12  -

CNE/CP
História e Cultura Afro-Brasileira, Africana

e Indígena - Lei 11.645/08
Componentes para EF e EM – Escolas e Colégios Estaduais
Hasteamento e execução do Hino do Paraná - Instrução 13/12
Brigadas Escolares – Decreto - 4837/12

PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR

Plano de Curso

Neste PPP encontram-se, em anexo, todos os Planos de Cursos da Educação Pro-

fissional ofertados neste colégio.



Matrizes Curriculares Atualizadas:





































LEGISLAÇÃO VIGENTE

 Lei nº 9394/96, LDB que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

 Deliberação nº 007/99 – Normas de Avaliação e Aproveitamento

 Deliberação nº 03/2013 – Normas para Regulação, Supervisão e Avaliação da

Educação Básica.

 Deliberação nº 05/2013 – Normas para Educação Profissional.

 Lei nº 18.492 de 24 de junho de 2015 que aprova o Plano Estadual de Educação

– Matrícula no Ensino Fundamental para crianças que completam 06 anos até

31/03.

 Resolução nº 05/09 – CNE – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Infantil.
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A concepção de avaliação institucional explicitada pela SEED/PR, afirma que esta

deve ser construída de forma coletiva, sendo capaz de identificar as qualidades e as

fragilidades  das  instituições  e  do  sistema,  subsidiando  as  políticas  educacionais

comprometidas com a transformação social e o aperfeiçoamento da gestão escolar e

da educação pública ofertada na Rede Estadual.



Nesse sentido, avaliação não se restringe às escolas, mas inclui também os gesto-

res da SEED e dos Núcleos Regionais de Educação, ou seja, possibilita a todos a

identificação dos fatores que facilitam e aqueles que dificultam a oferta, o acesso e a

permanência de alunos numa educação pública de qualidade.

Aliado a identificação desses fatores deve estar, obrigatoriamente, o compromisso e

a efetiva  implementação das mudanças necessárias.

Assim, a avaliação das políticas e das práticas educacionais, enquanto responsabili -

dade coletiva,  pressupõe a clareza das finalidades essenciais  da  educação,  dos

seus impactos sociais, econômicos, culturais e políticos, bem como a re-elaboração

e a implementação de novos rumos que garantam suas finalidades e impactos posi -

tivos à população que demanda escolarização.

A avaliação institucional, vinculada a esta proposta pedagócico-curricular, abrange

todas as todas as modalidades de ensino ofertadas pela escola, ou seja tanto a

construção dos instrumentos de avaliação quanto os indicadores dele resultantes

envolverão, obrigatoriamente, porém de formas distintas, todos os sujeitos que fa-

zem a educação na rede pública estadual. Na escola – professores, alunos, direção,

equipe pedagógica e administrativa, de agentes de apoio e demais membros da co-

munidade escolar. Na SEED de forma mais direta, a equipe do departamento de

educação básica e do departamento da educação profissional  e  dos respectivos

NREs.

A mantenedora se apropriará dos resultados da implementação destes instrumentos

para avaliar e reavaliar as políticas desenvolvidas, principalmente aquelas relaciona-

das à capacitação continuada dos profissionais da educação, bem como estabelecer

o diálogo com as escolas no sentido de contribuir para a reflexão e as mudanças ne-

cessárias na prática pedagógica.

Os instrumentos da avaliação institucional serão produzidos em regime de colabora-

ção com os segmentos/ instâncias colegiadas, considerando as diferenças entre as

áreas de conteúdo que integram o currículo, bem como as especificidades regionais

vinculadas basicamente ao perfil dos alunos dessas modalidades. Os instrumentos



avaliativos a serem produzidos guardam algumas semelhanças com a experiência

acumulada, porém sem o caráter de composição de nota. A normatização desta Ava-

liação Institucional da proposta pedagógico-curricular será efetuada por meio de ins-

trução própria da SEED.

A Avaliação Institucional, será aplicada anualmente ou ainda quando a necessidade

se fizer necessária. 

Como se afirma no Caderno Temático Avaliação Institucional:

Cada escola deve ser vista e tratada como uma totalidade, ainda que relativa, mas

dinâmica, única, interdependente e inserida num sistema maior de educação. Todo

esforço de melhoria da qualidade da educação empreendido por cada escola deve

estar conectado com o esforço empreendido pelo sistema ao qual pertence.

Em síntese, repensar a praxís educativa da escola de rede como um todo,  pres-

supõe responder a função social da educação na oferta qualitativa da escolarização

destes alunos.Proposta Pedagógica Curricular 

Neste PPP encontram-se, em anexo, todas as Propostas Pedagógicas Curriculares

de todas as disciplinas ofertadas neste colégio. 
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1 INTRODUÇÃO

O presente plano faz parte do Programa Brigadas Escolares -

Defesa Civil na Escola e tem como objetivo a proteção humana,

mantendo a comunidade escolar segura em situações de risco, realizando

treinamentos pautados em normas de segurança nacionais e internacionais,

buscando fundamentalmente organizar a saída da população escolar de

maneira ordeira dos ambientes escolares, orientando a comunidade escolar

para agir pro-ativamente em situações que envolvam ameaça de desastres.

2. PLANO DE ABANDONO

O Plano Geral de Abandono do Colégio Estadual FRANCISCO

CARNEIRO  MARTINS adota procedimentos fundamentados em normas

brasileiras e internacionais de segurança.

É um procedimento realizado pela comunidade escolar que ocupam a

edificação do colégio e que caso apresente algum risco a vida ou que

esteja em eminência de sofrer um acidente. De uma forma geral é uma

ação de desocupação do prédio, que tem por objetivo minimizar e prevenir o

máximo  possível a ocorrência de  acidentes que possam provocar danos

pessoais.

2.1 LEGISLAÇÃO

As normas previstas nesse estudo são:

Norma Regulamentadora (NR 23) Proteção Contra Incêndios:

Esta NR estabelece os procedimentos que todas as empresas devam

possuir, no tocante à proteção contra incêndio, saídas de emergência para

os trabalhadores, equipamentos suficientes para combater o fogo e pessoal

treinado no uso correto.

Norma Regulamentadora (NR 26) Sinalização de Segurança:

Tem por objetivo fixar as cores que devam ser usadas nos locais de trabalho

para prevenção de acidentes, identificando, delimitando e advertindo contra

riscos.
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Norma Brasileira (NBR) 13.434-2: Esta Norma padroniza as

formas, as dimensões e as cores da sinalização de segurança contra

incêndio e pânico utilizada em edificações.

NBR 14276 - Formação de Brigada de Incêndio: Estabelece

os requisitos mínimos para a composição, formação, implantação e

reciclagem de brigadas de incêndio, preparando-as para atuar na prevenção

e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros-

socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio,

reduzir as conseqüências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente.

NBR  15.219 -  Plano de Emergência Contra Incêndio: Esta

Norma estabelece os requisitos mínimos para a elaboração, implantação,

manutenção e revisão de um plano de emergência contra incêndio,

visando proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as

consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente.

Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros

do Paraná de 2012: Institui o Código de Segurança Contra Incêndio e

Pânico no âmbito do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do

Paraná.

 TERMINOLOGIA

PONTO DE ENCONTRO

Local previamente estabelecido, onde serão  reunidos todos os

alunos, professores, funcionários e outras pessoas que estejam em visita à

escola. Neste local as faltas de alunos constatadas pelos professores ou

a ausência de funcionários deverão ser comunicadas o mais breve possível

ao responsável pelo Ponto de Encontro. Ele por sua vez deve repassar

as informações ao chefe de equipe de emergência para que as devidas

providências sejam tomadas.

Em nosso colégio estabelecemos dois pontos de encontro (P1 e P2). O

P1 ficou determinado o  es tac ionamento  de entrada do Colégio na Rua

Dr. Laranjeiras, 916. O P2 ficou determinado na Rua Getulio Vargas.
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ROTA DE FUGA

Trajeto a ser percorrido em passo rápido do local onde esteja a

pessoa até o Ponto de Encontro. Na análise desse trajeto devem ser

observados os pontos críticos do caminho como por exemplo: cantos vivos

de parede, locais escorregadios, escadarias sem corrimão, guarda- corpos

irregulares, portas e portões de difícil acesso.

A rota de fuga a ser percorrida por alunos, professores e funcionários

contém em seu trajeto portas de vidro que devem ser transpostas com

cuidado para evitar acidentes.
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Ponto Crítico
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PLANTA DE EMERGÊNCIA

Representação gráfica em forma de planta que orienta os ocupantes

de cada ambiente da escola sobre qual rota deve ser seguida para o

abandono da edificação em segurança, de forma a dirigí-los ao Ponto de

Encontro.
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ROTAS DE FUGA

PONTO DE ENCONTRO 1: PONTO DE ENCONTRO 2:

4. FUNÇÕES

4.1 MONITOR

Aluno designado com antecedência para conduzir a turma do

ambiente onde estiver até o Ponto de Encontro seguindo a Rota de

Fuga contida na Planta de Emergência ou orientada pelo responsável do

bloco. Se houver na turma alunos com necessidades especiais, deverão ser

escolhidos dois alunos para acompanhá-los.

A Direção do Colégio Estadual FRANCISCO CARNEIRO MARTINS

decidiu pelos líderes de turma para desenvolver a função de monitor.
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4.2 RESPONSÁVEL PELO PONTO DE ENCONTRO

Organiza a chegada e a formação dos alunos, professores e

funcionários no ponto de encontro. Recomenda-se que sejam designados

pelo menos dois auxiliares para ajudar a organizar as filas dos alunos.

Os dois auxiliares devem estar em condições de assumir a

função, caso o responsável não esteja na escola no momento do sinistro.

Em nosso colégio, o responsável pelo ponto de encontro será um

Agente Educacional II.
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4.3 RESPONSÁVEIS POR BLOCOS DE SALAS DE AULA/ANDARES 

Organiza o fluxo de alunos nos corredores das salas de aula. Deve

ficar atento para liberar uma turma de cada vez, de modo a não haver filas

duplas. Ao encerrar a saída de seu andar ou bloco, deverá conferir se todas

as salas estão vazias e marcadas com um traço na diagonal, só então

deve se deslocar até o Ponto de Encontro. Nos pontos de conflito

(cruzamentos, escadas e etc.), orienta as filas que devem avançar de

acordo com a prioridade da emergência, não permitindo cruzamentos das

filas nem  correria. Importante não esquecer de  verificar  os banheiros.

Concluída a verificação em todo o bloco ou andar, segue atrás da fila de

alunos para o Ponto de Encontro. O bom desempenho desta função é

fundamental para a execução e sucesso do abandono das instalações, visto
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que os corredores são os locais mais prováveis de haver aglomeração de

pessoas, o que pode gerar tumulto e pânico.

No Colégio FRANCISCO CARNEIRO MARTINS decidimos por um 

membro da Equipe Técnico Pedadógica.

4.4 RESPONSÁVEL PELO SETOR ADMINISTRATIVO

Ordenará a saída dos funcionários do setor administrativo em direção

ao Ponto de Encontro. Ao encerrar a retirada das pessoas, deve conferir se

todos os ambientes do seu setor (ex: banheiros, laboratórios, secretaria, etc.)

estão vazios e marcados com um traço na diagonal, só então se desloca

até o Ponto de Encontro. Caso algum funcionário necessite retornar ao

setor administrativo, deve ser autorizado pelo diretor ou responsável no

Ponto de Encontro, após concluído o abandono.

No Colégio FRANCISCO CARNEIRO MARTINS decidimos por um 

Agente Educacional II.

4.5 TELEFONISTA E RESPONSÁVEL POR ACIONAR O ALARME

Aciona o alarme de toque prolongado cerca de 3 minutos e realiza as

ligações telefônicas pertinentes. Ao soar o alarme, deverá se deslocar

imediatamente ao Ponto de Encontro e apresentar-se ao diretor ou

responsável, solicitando autorização para  retornar à edificação e fazer os

devidos contatos se necessário ou fazê-lo através de um celular no próprio

Ponto de Encontro. Manter lista de telefones de emergência, tais como Corpo

de Bombeiros 193, Polícia Militar 190, Copel 196 e Defesa Civil 199.

Em nosso colégio, o responsável em realizar as ligações 

telefônicas será a  Equipe Pedagógica.

4.6 PORTEIRO

Funcionário responsável pela portaria. Só permitirá a entrada das

equipes de emergência e será responsável pela liberação  do trânsito e

acesso a  edificação. Deverá ter acesso ao claviculário, onde estarão todas
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as chaves de portas, portões e cadeados. Se a escola tiver disponibilidade

de funcionários, o ideal é que o porteiro tenha outra pessoa para ajudá-lo.

Também será responsável pelo impedimento da saída de alunos e entrada

de estranhos sem as devidas autorizações, evitando tumultos.

Em nosso colégio, o responsável pela portaria será o Agente 

Educacional I.

4.7 PROFESSOR

Deve orientar os alunos em sala de aula no dia do exercício,

expondo como ocorrerá o deslocamento até o Ponto de Encontro e como

devem se comportar no local.

O professor só iniciará a retirada dos alunos ao sinal do funcionário

responsável pelo andar ou bloco ou quando este considerar oportuno, de

modo a evitar aglomerações. Caso verifique alguma emergência iniciando

em sua sala, deve proceder o abandono imediato do local e avisar o

Diretor, sendo o último a sair, certificando-se que ninguém permaneceu na

sala de aula. Somente então fechará a porta e  fará um risco  de giz em

diagonal nela ou na parede ao lado do acesso à sala,  isso significa que foi

conferido o  ambiente e não há mais ninguém lá dentro. Tal sinal será

identificado pelas equipes de emergência direcionando as buscas a

possíveis vítimas em locais que não tenham esse sinal. O professor é

responsável pela turma que acompanha desde a saída da sala até o

término do evento, o controle do professor da chegada ou não de todos os

seus alunos no Ponto de Encontro é crucial para ação de resgate.

Obs.: Ao chegar à sala de aula, deve fazer imediatamente a chamada pois,

se necessário o deslocamento ao Ponto de Encontro, fará uso do livro de

chamada para conferência dos alunos. Terminada a conferência, informará

as alterações ao Responsável pelo Ponto de Encontro, mantendo o controle

da turma.

Decidimos coletivamente em nosso colégio que todos os

professores receberão essa orientação e que todos, no momento em que

estiverem em sala, deverão desenvolver a ação acima prevista.
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4.8 EQUIPE DE APOIO

Além do telefonista e do porteiro, na equipe de apoio deve conter

funcionários que devem ser previamente designados para realizar as

seguintes funções: Abertura das saídas de emergência, corte de energia,

gás e da água (exceto em caso de incêndio), neste caso os funcionários

podem utilizar o extintor da sua área (sabendo manusear o equipamento);

Em nosso colégio, o responsável por realizar as funções acima 

descritas será o Agente Educacional I.

4.9 DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIA

Foram delegadas nos seguintes elementos as competências

indicadas para o turno da MANHÃ

ELEMENTOS COMPETÊNCIAS DELEGADAS
Cargo: Coordenação do Plano de Abandono
Nome: Luiz Agnaldo Slobodzian

Direção Auxiliar

Cargo: Monitor
Nome: aluno líder da turma

Conduzir  a turma do ambiente  onde
estiver até o Ponto de Encontro.

Cargo: Responsável pelo Ponto de Encontro
1 e 2.
Nome: Josete e Adriana Maciel
Auxiliares: Coordenadores de Curso

Organiza  a  chegada  e a  formação  dos
alunos, professores e funcionários

Cargo: Responsável por blocos/ salas 
Nome: Soeli, Emilia e Marli(Superior)
Maria Ines, Aurea e Alison (inferior)
Ana Ines, Rosihane, Leonir, Vanderléia e 
Carlos(pavimento externo)

Organiza o fluxo de alunos nos corredores
das salas de aula. Ao encerrar a saída de
seu  andar ou  bloco, deverá  conferir se
todas as salas estão vazias e marcadas
com um traço na diagonal, só então deve se
deslocar até o Ponto de Encontro.

Cargo: Responsável pelo setor 
administrativo
Nome: Ruth Eliane, Adriana Ramalho e Paulina

Ordenará a saída dos funcionários. Ao
encerrar a retirada das pessoas, deve
conferir se todos os ambientes estão vazios
e marcados com um traço na diagonal.

Cargo: Telefonista e Responsável por 
acionar o alarme
Nome: Regiane e Marli
Cargo: Porteiro
Nome: Abegacir e Rita 

Aciona o alarme de toque prolongado cerca
de 3 minutos e realiza as ligações telefônicas
pertinentes.
Será responsável pela liberação do trânsito e
acesso a edificação

Cargo: Responsável pela evacuação de 
cada ambiente escolar (sala de aula, ginásio
de esportes, laboratórios, biblioteca, etc.)
Nome: Professor do momento

Orientar os alunos em sala de aula
expondo como ocorrerá o deslocamento
até o Ponto de Encontro, certificando-se
que ninguém permaneceu na sala de aula.
Fechará a porta e fará um risco de giz em
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diagonal.
Cargo: Equipe de Apoio
Nome: Odilene, Joslaine e Coordenadores 
de Curso

Abertura das saídas de emergência, corte de
energia, gás e da água (exceto em caso de
incêndio), neste caso os funcionários podem
utilizar o extintor da sua área (sabendo
manusear o equipamento).

Foram delegadas nos seguintes elementos as competências

indicadas para o turno da TARDE

ELEMENTOS COMPETÊNCIAS DELEGADAS
Cargo: Coordenação do Plano de Abandono
Nome: João Gabriel de Lima

Direção Auxiliar

Cargo: Monitor
Nome: aluno líder da turma

Conduzir a turma do ambiente
onde estiver até o Ponto de Encontro.

Cargo: Responsávelpelo Ponto de 
Encontro 1 e 2.
Nome: Josete e Adriana Maciel
Auxiliares: Soeli e Margarida 

Organiza  a  chegada  e   a  formação  dos
alunos, professores e funcionários

Cargo: Responsável por blocos/ salas 
Nome: João Maurício, Vanderléia e 
Lucimara(Superior)
Rita, Maria Ines, Lucinda (inferior)
Ana Ines, Delair, Bernadete e Rosehane 
(pavimento externo)

Organiza o fluxo de alunos nos corredores das
salas de aula. Ao encerrar a saída de seu  andar
ou  bloco, deverá  conferir se todas as salas
estão vazias e marcadas com um traço na
diagonal, só então deve se deslocar até o Ponto
de Encontro.

Cargo: Responsável pelo setor 
administrativo
Nome: Ruth, Marilene e Paulina

Ordenará a saída dos funcionários. Ao encerrar a
retirada das pessoas, deve conferir se todos os
ambientes estão vazios e marcados com um traço
na diagonal.

Cargo: Telefonista e Responsável por 
acionar o alarme
Nome: Andréia, Jeancarla, Nadia e Luciane
Cargo: Porteiro
Nome: Romildo e Antonio

Aciona o alarme de toque prolongado cerca de 3
minutos e realiza as ligações telefônicas
pertinentes.

Será responsável pela liberação do trânsito e
acesso a edificação

Cargo: Responsável pela evacuação de 
cada ambiente escolar (sala de aula, ginásio
de esportes, laboratórios, biblioteca etc.)
Nome: Professor do momento

Orientar os alunos em sala de aula
expondo como ocorrerá o deslocamento
até o Ponto de Encontro, certificando-se
que ninguém permaneceu na sala de aula.
Fechará a porta e fará um risco de giz em
diagonal.

Cargo: Equipe de Apoio
Nome: Jane e Coordenadores de curso

Abertura das saídas de emergência, corte de
energia, gás e da água (exceto em caso de
incêndio), neste caso os funcionários podem
utilizar o extintor da sua área (sabendo
manusear o equipamento).

Foram delegadas nos seguintes elementos as competências

indicadas para o turno da NOITE
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ELEMENTOS COMPETÊNCIAS DELEGADAS
Cargo: Coordenação do Plano de Abandono
Nome: Josemari Aparecida Soares

Direção Auxiliar

Cargo: Monitor
Nome: aluno líder da turma

Conduzir  a turma do  ambiente
onde estiver até o Ponto de Encontro.

Cargo: Responsávelpelo Ponto de 
Encontro 1 e 2.
Nome: Paulina e Adriana Ramalho

Organiza a  chegada  e  a  formação dos
alunos, professores e funcionários

Cargo: Responsável por blocos/ salas 
Nome:João Mauricio, Emilia e Marli(Superior)
Lucimara, Lucinda, Aurea, Alvina e 
Margarida(inferior)
Delair, Bernadete Alison e Carlos (pavimento
externo)

Organiza o fluxo de alunos nos corredores das
salas de aula. Ao encerrar a saída de seu andar
ou  bloco, deverá  conferir se todas as salas
estão vazias e marcadas com um traço na
diagonal, só então deve se deslocar até o Ponto
de Encontro.

Cargo: Responsável pelo setor 
administrativo
Nome: Adriana Ramalho

Ordenará a saída dos funcionários. Ao encerrar a
retirada das pessoas, deve conferir se todos os
ambientes estão vazios e marcados com um traço
na diagonal.

Cargo: Telefonista e Responsável por 
acionar o alarme
Nome: Regiane, Jamile, e Roseli
Cargo: Porteiro
Nome: Romildo e Antonio

Aciona o alarme de toque prolongado cerca de 3
minutos e realiza as ligações telefônicas
pertinentes.

Será responsável pela liberação do trânsito e
acesso a edificação

Cargo: Responsável pela evacuação de 
cada ambiente escolar (sala de aula, ginásio
de esportes, laboratórios, biblioteca etc.)
Nome: Professor do momento

Orientar os alunos em sala de aula
expondo como ocorrerá o deslocamento
até o Ponto de Encontro, certificando-se
que ninguém permaneceu na sala de aula.
Fechará a porta e fará um risco de giz em
diagonal.

Cargo: Equipe de Apoio
Nome: Joslaine e Coordenadores de Curso 
disponíveis no momento

Abertura das saídas de emergência, corte de
energia, gás e da água (exceto em caso de
incêndio), neste caso os funcionários podem
utilizar o extintor da sua área (sabendo
manusear o equipamento).

1. EXECUÇÃO

a.  COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DA ESCOLA E/OU RESPONSÁVEL 
PELO PLANO DE ABANDONO

Nomear os responsáveis e os respectivos suplentes para 

atuarem em todas as funções específicas. A nomeação deverá ser de 

caráter permanente e os nomeados serão os responsáveis numa situação 

real.

Decidir se é viável ou não executar o Plano de Abandono. 

Supervisionar o abandono.

Receber as equipes de socorro e fornecer informações sobre 
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casos pontuais de maior risco.

Determinar a desativação do Plano de Abandono, fazendo 

com que os alunos retornem às salas de aula após a simulação. Em caso 

de uma situação real, depois de conferidas todas as pessoas e autorizado 

pelo Corpo de Bombeiros, os alunos poderão ser liberados para os pais ou 

responsáveis.

Convencionar o toque do alarme de emergência, que 

obrigatoriamente deverá ser diferente do usado para início e término das aulas.

Nomear um responsável para acionar o toque de emergência. 

Traçar as rotas de fuga nas plantas de emergência. Estabelecer locais para o 

Ponto de Encontro.

b.  PREPARAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR

Manter em locais estratégicos (secretaria, sala da direção, sala

da equipe pedagógica e mural de alunos) informações e plantas baixas com

orientações contendo o quantitativo de salas, alunos, funcionários e

professores de cada ambiente escolar. No setor administrativo, deve haver

relação nominal de funcionários por ambiente.

Todo ambiente escolar deve ser sinalizado, indicando as saídas,

rotas de fuga e Ponto de Encontro.

 PROCEDIMENTOS DO EXERCÍCIO DE ABANDONO

Aciona-se o alarme, definido pela escola, por ordem do

responsável (Diretor, Vice-Diretor, Coordenador, entre outros), iniciando o

processo de deslocamento da comunidade escolar, que deve seguir as

orientações estabelecidas pelos responsáveis pelos blocos/andares, evitando

pânico e descontrole.

Na saída das salas de aula, o professor abre a porta e faz

contato visual com o responsável pelo andar. Ao receber o aviso de saída,

libera os alunos para iniciarem o deslocamento em fila indiana, começando

pelos mais próximos da porta. O professor se certifica da saída de todos os

alunos, fecha a porta e a sinaliza com um traço em diagonal, mantendo-se

como último da fila e evitando o pânico. Os alunos seguem em passos

rápidos, sem correr, com as mãos cruzadas no peito pelo lado direito do
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corredor ou conforme indicado nas plantas afixadas nos corredores até ao

Ponto de Encontro. 

Lá chegando, o professor confere todos os alunos que estão sob

a sua responsabilidade com o auxílio do livro de chamada e apresenta as

alterações ao responsável pelo Ponto de Encontro, informando as faltas se

houver. Aos professores sugere-se a prática da chamada no início das

aulas, para que em uma situação de emergência, possa fazer a conferência

dos alunos no Ponto de Encontro.

Aos alunos a orientação é de que deixem todo o material na

sala de aula e não retornem até que seja autorizado pelo responsável.

Para os exercícios simulados, objetos de valor como celulares deverão

ser guardados no bolso, para evitar posteriores problemas de extravio,

mesmo porque não são objetos pedagógicos.

Os alunos encarregados de auxiliar o professor na retirada do colega 

portador de necessidades especiais deverão acompanhá-lo durante todo o 

trajeto.

ATENÇÃO:Se por algum motivo alguém se encontrar

isolado, deverá seguir as setas de saída indicadas na planta de

emergência onde se encontra e sair pela porta mais  próxima.  Caso  não o

consiga, deverá fazer-se notar para que o socorro possa lhe encontrar.

 O PLANO DE ABANDONO SERÁ EXECUTADO EM CASOS DE

Incêndio.

Explosão ou risco de, por exemplo, vazamento de gás. 

Desabamento.

Abalo sísmico de grande intensidade.

Acidentes de grande vulto que ofereçam insegurança às 

pessoas. Outras situações que o diretor entender necessárias.

 SITUAÇÕES QUE NÃO REQUEREM O ACIONAMENTO DO PLANO DE 
ABANDONO

Vendavais ou ciclones, pois o melhor abrigo é o edifício escolar;

Inundação pelas chuvas que não atinja o espaço escolar bem

como em temporais com granizo;

Fuga de gás sem incêndio, pelas áreas isoladas com
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central de gás independente e restritas, deve ser considerado sinistro

facilmente controlável;

Na ocorrência de sismos (terremotos) de fraca intensidade,

o espaço escolar é o melhor abrigo.

c.  NORMAS DE PROCEDIMENTOS EM SITUAÇÃO DE RISCO

A primeira providência é garantir a integridade física das

pessoas. Se ocorrer vazamento de gás, desligar a válvula do gás, não

acionar qualquer dispositivo que provoque faíscas inclusive o interruptor de

luz, abrir portas e janelas arejando o local, retirar-se do local e comunicar o

incidente ao responsável pelo Plano de Abandono da escola.

Se ocorrer uma fuga de gás no laboratório, fechar a válvula de

segurança, arejar a sala, abrindo portas e janelas lentamente, não acender

fósforos ou isqueiros nem acionar interruptores, abandonar o laboratório e

comunicar imediatamente o acidente ao responsável pelo Plano de Abandono

da escola.

Se ocorrer um derramamento de substâncias tóxicas,

recolher ou neutralizar a substância derramada de acordo com as

recomendações presentes no rótulo do produto ou conforme orientações

técnicas do fabricante. Se for um ácido ou outro produto corrosivo não se

deve lavar com água. (procurar sempre orientações de um técnico

bioquímico).

Se ocorrer um incêndio, acionar o Corpo de Bombeiros (193) e

as demais equipes de emergência. Os ocupantes das instalações deverão

sair imediatamente, respeitando integralmente o  percurso da rota  de  fuga

ou seguindo  orientação do responsável pelo bloco. Se houver obstrução

das saídas pela presença de fogo ou acúmulo de fumaça, as pessoas

deverão abaixar-se próximas do chão, a fim de buscar melhor qualidade de

ar, com maior concentração de oxigênio. Nos pisos superiores dirigir-se-ão

para o local mais afastado do foco de incêndio, aguardando socorro. Nesta

situação deverão abaixar-se para fugir da concentração de fumaça, fechando

sempre as portas a fim de retardar a propagação do fogo.

Se ocorrer um incêndio na cozinha e/ou refeitório, avisar a

pessoa mais próxima, fazer uso do extintor se tiver capacidade técnica e
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cortar o fornecimento de gás e energia elétrica (desligar o disjuntor fora do

ambiente).

Caso não consiga dominar a situação, fechar portas e

janelas e comunicar imediatamente o acidente ao responsável pelo Plano de

Abandono.

Na ocorrência de sismo (terremoto), os ocupantes das

instalações deverão imediatamente colocar-se debaixo das mesas e nos

vãos das portas, com as mãos à volta da cabeça, como medida de proteção.

Nunca deverão abandonar a sala onde se encontram enquanto durar o

sismo. Se soar o alarme, deverão se retirar do edifício cumprindo as

orientações do Plano de Abandono;

Em outros tipos de ocorrências (como explosões ou

desabamentos), mantenha a calma e saia do ambiente que estiver em risco,

comunique imediatamente o acidente ao responsável pelo Plano de

Abandono.

Im  po  r  t  a      nt  e  : Na ocorrência de temporais, os ocupantes do

edifício permanecerão nas salas, afastando-se das janelas, até que seja

segura a saída do edifício.
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2.  MAPA AÉREO 

3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reunir trimestralmente a Brigada de Emergência para rever e 

reavaliar o Plano de Abandono.

Designar suplentes para todas as funções.

Manter listagens das pessoas, planilha de dados, plantas de 

emergência e organogramas atualizados em locais de fácil acesso.

O presente plano deverá ser discutido em conselho antes da sua 

aprovação, e poderá ser alterado dado às suas particularidades após sua 

discussão.
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Telefones de emergência: Corpo de Bombeiro: 193; Polícia Militar: 

190; Defesa Civil: 199; SAMU: 192.

REFERÊNCIAS

NR 23 Proteção Contra Incêndios. NR 26 Sinalização de Segurança.

NBR 13.434-2 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico (Parte

2): símbolos e suas formas, dimensões e cores.

NBR 14276 Formação de Brigada de Incêndio.

NBR 15.219 Plano de Emergência Contra Incêndio Segurança nas Escolas.

Código  de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros

do Paraná / 2012.
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PLANO DE AÇÃO

(2016 – 2018)
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Gestão
Democrática

 Falta  comprometimento
ou  participação  mais
efetiva dos pais na vida
escolar do aluno;

 Governo envia recursos
reduzidos  e  limita  a
autonomia  da  direção
para gestão de recursos
públicos;

 Falta  de  comunicação
eficaz  e  mais  dinâmica
de  informações  e
determinações diárias;

 Informações  ou
determinações  do
SEED com prazo curto
para devolutiva e;

 Conselho  Escolar  e
APMF mais atuante;

 Tratamento  aos
conflitos  em  função  da
heterogeneidade (grupo
grande  de  pessoas)  e
de  divergências  de
opiniões;

 Dificuldade de reunir os
membros  da
comunidade escolar.

 Realizar  palestras  com  profissionais
especializados  para  motivar  o  colegiado,  e
envolve-lo nas ações conjuntas de melhoria da
escola;

 Valorizar  o  grupo  e  a  instituição  através  do
dialogo  e  de  troca  de  experiência,  com  o
objetivo  de  tomar  decisões  conjuntas  e
multiplicar a prática vivencial;

 Desenvolver  um  organograma  interno  para
visualizar  a  responsabilidade  e  objetivos  de
cada membro da escola;

 Melhorar  a  comunicação  do  colégio  com
direção,  equipe  pedagógica,  professores,
funcionários, pais e alunos através das mídias
internas e externas;

 Agendar  encontros  informais  ("CAFÉ
COLEGIAL")  periódicos  entre  direção,  equipe
pedagógica,  professores,  funcionários,  pais  e
alunos para discutir assuntos importantes do dia
a dia da escola.

 Divulgar periodicamente por meio de editais, em
vários  locais  o  resultado  do  movimento  de
receitas,  despesas,  repasse  de  verbas  do
governo e investimento do colégio (prestação de
contas), para toda a comunidade escolar;

 Melhoria na gestão de compras (licitações) e no
dimensionamento dos estoques de materiais de
uso e consumo e expediente visando otimizar o
processo de suprimento da escola (fazer mais
com menos).

 Criar comitê permanente de MARKETING para
planejar, desenvolver e divulgar todas as ações
que  são  realizadas  no  colégio  como  eventos,
datas  comemorativas,  inscrições  dos  cursos,
etc.

 Criar  o  "COMITÊ  DIRETIVO"  com  vários
representantes da escola para servir de apoio à
direção  no  planejamento,  desenvolvimento  e
controle das atividades da escola criando assim
um processo participativo e democrático;

 Implantar  programa  de  melhoria  contínua
através do levantamento de rotinas e atividades
do  estabelecimento,  das  habilidades,
competências  e  funções  exercidas  pelos
profissionais lotados no colégio.

 Boas Práticas 
de Gestão;

 Metodologia 
MASP (método 
de análise e 
solução de 
problemas) e 
MAMP (método 
e análise de 
melhoria de 
processos);

 Documentos, 
regulamentos, 
instruções e 
processos de 
gestão escolar;

 PPP;
 Recursos 

Financeiros;
 Materiais e 

equipamentos.

 Permanente

 No primeiro ano 
com o processo 
de diagnóstico, 
de reestruturação
organizacional, 
de definição de 
metas e de 
planejamento 
para ações nos 
quatro anos.

 Professores;
 Alunos;
 Funcionários;
 Pedagogos;
 Pais;
 Comunidade;
 Instituições 

privadas, públicas e 
a associações.

Garantir a participação plena dos 
órgãos colegiados, pais e 
comunidade escolar;
Disponibilizar e manter os 
programas PAD, Ensino Médio 
Inovador, Projeto Mais Cultura na 
Escola, PDDE, Brasil 
Profissionalizado, SAEB, IDEB, 
ENEM;
Combater a evasão escolar e 
repetência através de ações 
conjuntas com todos os envolvidos 
no ambiente escolar.

 Determinar  um  processo  avaliativo  claro  e
dinâmico onde os professores e alunos podem
construir  juntos  e  desenvolver  metodologias
voltadas  para  a  evolução  e  qualidade  da

 No inicio de cada 
ano letivo na 
semana 
pedagógica, para 
determinar 
critérios 
padronizados 
para todos;
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EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE

EQUIPE MULTIDSCIPLINAR – 2016

ANEXO VII
PLANO DE AÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Estabelecimento de Ensino: COLÉGIO  ESTADUAL FRANCISCO CARNEIRO MARTINS

Município: GUARAPUAVA

NRE: GUARAPUAVA

Coordenadora/or:  BERENICE APARECIDA DOS SANTOS

Constitui-se sua Equipe Multidisciplinar como: 

NOME RG
ADRIANA BORGO DA CUNHA 6.520.185-02
ANDREIA MOLETA 7.001.518-08
BERENICE AP. DOS SANTOS 4.444.031-08
BERNADETE PASKO 4.533.629-08
CELINA DE FATIMA TULLIO 6.428.982-09
DANIELA LEONHARDT 4.756.224-04
ELENA MARIELE BINI 6.498.960-00
ELIANE AP. MENDES WARPECHOSKI 5.192.931-04
GERSON HUCHAK 5.802.716-02
GRACIELA PEREIRA SILVERIO 8.081.579-04
ISABELLA GODINHO MACHADO 13.578.564-04
JOSE ELOIR DE ALMEIDA 5.100.336-05
JUCELI XAVIER SIMÕES 1.918.478-01
LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA 6.285.655-06
LOELI TASCA 6.336.883-00
MARLY TEREZINHA MARTINI 2.024.337-06
ROMILDO MAYER 841.557-09
SANDRA DO BELEM S. FERREIRA 5.250.752-09

2. JUSTIFICATIVA

A educação  é  alavanca  da  transformação  social,  cabe-lhe  a  tarefa  de  transmitir,

exercitar os direitos e deveres para o exercício da cidadania, contribuindo para superação da

realidade sociocultural brasileira, sendo um elemento fundamental no sistema social, gerando

novas formas de percepção de mundo, capazes de se contraporem à concepção de mundo
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dominante  em  determinado  contexto  sociocultural. Por  ser  um  Projeto  Pedagógico

promoveremos a  releitura  da  História  do  mundo  africano,  bem como abrir  um leque  de

discussões em torno da diversidade cultural  existente  em nosso país,  afim de que essa

diversidade seja respeitada e valorizada.

Destacando assim  a grande importância e a valorização da cultura negra, dentro e fora do

âmbito escolar, criando espaços com manifestações artísticas e desenvolvendo atividades

variadas, afim de que essa diversidade seja respeitada e valorizada. Por fim, respeitando e

atendendo a Lei Nº 10.639/03 MEC (Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação das

Relações Étnico-Raciais) que determina a obrigatoriedade do Ensino da História da África e

dos  Africanos  no  Currículo  Escolar  das  modalidades  do  Ensino  Fundamental  e  Médio.

Colocaremos em Prática o Projeto, construindo uma sociedade com consciência e igualdade.

A Equipe Multidisciplinar, formada com profissionais de diversas áreas comprometida

não apenas na solução e prevenção de problemas na escola como no traçado de um projeto

político pedagógico mais completo e abrangente, vem através deste, buscar estratégias que

ressaltam  o  cotidiano  escolar,  a  partir  da  realidade  constatada,  construir  saberes  tão

necessários para a formação humana e trabalhar as diversidades culturais, possibilitando a

reflexão crítica, o pensar do educando, partindo da sua trajetória de vida, explicitando as

diferenças, as diversidades e a cultura do outro.

3. OBJETIVO GERAL

 Desenvolver ações que efetivem a implementação das  Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e apara o Ensino de

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Indígena das Leis Nº 10.639/03 e

Nº 11.645/08.

 Visar o aprendizado e um estudo mais aprofundado da História e a Cultura Afro-

Brasileira ,  Africana e Cigana,e mais temas pertinentes ao cotidiano escolar,

onde estes influênciam nas desigualdades sociais. 

 destacar  a grande importância e a valorização da cultura negra, dentro e fora

do  âmbito  escolar,  criando  espaços  com  manifestações  artísticas  e

desenvolvendo  atividades  variadas.Por  ser  um  Projeto  Pedagógico

promoveremos a releitura da História do mundo africano, bem como abrir um
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leque de discussões em torno da diversidade cultural existente em nosso país,

afim de que essa diversidade seja respeitada e valorizada. Mobilizar, sensibilizar

e convencer os profissionais da educação para a reeducação do olhar sobre as

contribuições próprias da História e Cultura Africana, Afrobrasileira ,Indígena e

Cultura Cigana, emais temas pertinentes  ao cotidiano escolar.

 RE-Diagnosticar os conhecimentos da comunidade escolar acerca dos diferen-

tes povos.

 Promover  eventos  com  a  participação  de  entidades  e  personalidades  que

possuem  conhecimento  em  relação  à  História  e  Cultura  Africana,  Afro-

brasileira , Indígena e Cigana, para somar informações, dinâmicas, depoimentos

e mecanismo de ação que possibilitem o processo de compensação/reparação

dos sujeitos segregados ao longo do processo histórico;

 Discutir sobre as diferenças sociais e diversidades referentes a comunidades

escolar: seu dia a dia, seus colegas, seus interesses e costumes, sendo estes,

parte do nosso cotidiano e inerente ao ser humano.

 Envolvimento de todos , nas diversas disciplinas por meio de diferentes ativida-

des, e temas pertinentes ao cotidiano escolar.

 Promover ações de enfrentamento ao preconceito e discriminação;. Preparação

para o Seminário da Semana da Consciência Negra

 Tornar a discussão sobre as diferenças e diversidades sociais interessante do

ponto de vista do aluno, possibilitando o crescimento pessoal deste indivíduo

como cidadão transformador da sociedade.

4. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

A palavra cultura abrange várias formas artísticas, mas define tudo aquilo que é produzido a par-

tir da inteligência humana, estando presente desde os povos primitivos, em seus costumes, sis-

temas, leis, religião, em suas artes, ciências, crenças, mitos, valores morais e tudo aquilo que

compromete o sentir, o pensar e o agir das pessoas, revelando sua identidade. A cultura e tudo

aquilo que a compõe são passadas entre as gerações. Para explicar os motivos que fizeram do

povo brasileiro uma miscigenação de raças e culturas, basta observar os fatores históricos.

Analisando  isso,  podemos observar  que  a  escola  é  o  local  onde  se  deve dar  uma grande

importância aos valores que cada aluno traz consigo, pois é o espaço onde se encontra uma

grande diversidade cultural.  Trabalhar as diferenças é um desafio para todos que fazem parte

do sistema educacional e podemos deduzir que a exclusão escolar está relacionada tanto pelo
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fator econômico, como pelo étnico-racial.

Diante  do  exposto  as  atividades  desenvolvidas  pela  Equipe  Multidisciplinar  visam  a

conscientização de todos diante do diferente, da diversidade existente na instituição de ensino,

através de:

- Palestras;

- Seminários;

-  Trabalhos relacionados ao tema – Interdisciplinaridade,  e  exposição a toda a comunidade

escolar.

 Se houver alguma ocorrência envolvendo integrante da comunidade escolar interna, o mesmo

será encaminhado a Equipe Pedagógica, que desenvolverá, primeiramente, através do dialogo,

meio de conscientizar o estudante de suas atitudes, conversas com toda a turma, docentes,

fazendo com que a diversidade existente seja vista de forma inclusiva

Nesta primeira etapa será realizado um levantamento do perfil dos adolescentes  a fim

deles se conhecerem , identificando-os como  sujeitos de  autoconhrecimento para a reforma

intíma através de uma investigação junto aos alunos , por meio de pesquisas e questionários,

onde  os  mesmos irão  responder  a  questões  referentes  a  si,  e  o  seu  entendimento   sobre

racismo.      “Reconhecer  a existência do problema racial  na escola:  é problema ou não é

problema.”

Ação Mobilizadora: Reconhecimento e Valorização Afro-Brasileira, Quilombola e Indígena. 

Será desenvolvida ações que mobilizem e incentive os nossos alunos a valorização Afro-Brasileira ,

Quilombolas e Indígena, percebendo qual a diferença entre eles, para que nos como seres humanos

possamos reconhecer a importância de toda a tribo na sociedade em que vivemos.

Ações para a Promoção de Igualdade Racial garantindo a participação de todos os segmentos re-

presentados na EM. 

Durante todo o projeto será realizado diversas atividades com os alunos do Ensino Médio ,garan-

tindo uma participação de todos os segmentos, os quais terá como finalidade principal a Igualdade

Racial.

Realização do seminário na Semana da Consciência Negra.
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No mês de novembro será realizado diversas atividades como os alunos e professores a fim de

compreenderem a importância da Consciência Negra.

5. CRONOGRAMA

6. AVALIAÇÃO

AVALIAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE

Avaliação pela equipe das ações realizadas.

Diante  dos encontros  realizados,  dos planejamentos  das  atividades  propostas  a

Equipe avaliará as ações realizadas,  analisando,  após cada tema ser  apresentado,  os

integrantes da mesma, explanaram seu ponto de vista, os pontos positivos e negativos,

diante deste, haverá debate a fim sanar os negativos e enaltecer os positivos.

Avaliação do trabalho da equipe pela comunidade escolar.

O  trabalho  realizado  pela  Equipe  Multidisciplinar  será  feito  periodicamente,  em

forma de questionário, de forma objetiva e aberto a questionamentos e sugestões, com

toda  a  comunidade  escolar,  cada  qual  com  sua  especificidade  (educador,  discente,

comunidade). Com a comunidade externa o mesmo acontecerá no encontro com os pais.

Diante do resultado obtido, a Equipe Multidisciplinar irá avaliar se as atividades propostas

e desenvolvidas atingiram seus objetivos, deficiências apresentadas e a sugestões para o

aperfeiçoamento para as demais atividades a serem realizadas.
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