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No dia onze de março de dois mil e quinze, realizamos no auditório da 

escola, uma reunião pedagógica com convocação para todo o corpo docente 

da escola, para discutir o PPP – Projeto Político Pedagógico – para o ano em 

vigência. 

Foi realizada uma dinâmica inicial para ajudar a desenvolver com os 

professores, as diferenças conceituais entre PPP e regimento interno. 

A equipe pedagógica conduziu a discussão apresentando e estimulando 

a reflexão sobre o desenvolvimento de competências e habilidades que devem 

ser desenvolvidas no processo pedagógico de ensino-aprendizagem e 

ressaltando possibilidades metodológicas para a materialização desses 

objetivos nas práticas diárias. 

A discussão ocorrida durante a reunião foi gravada e, a partir dela, foi 

modificado o texto que compõe o projeto – PPP – da escola, mantendo-se a 

coerência com as concepções de homem, escola e sociedade que já estavam 

registradas desde anos anteriores. 

Segue cópia da listagem de professores, com as assinaturas dos que 

estavam presentes e participaram do processo de construção deste 

documento, pois acreditamos que sua efetivação depende do envolvimento de 

todos e de cada um dos sujeitos envolvidos neste processo.  
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APRESENTAÇÃO DO PPP 
Com a Lei 9394/96, Lei 170/98 e resoluções do Conselho Nacional e Estadual de educação o Projeto Político 

Pedagógico configurou-se como uma exigência legal para todas as escolas no âmbito nacional. Contudo, por se tratar de um 

documento que expressa a identidade de uma comunidade escolar, mais que uma obrigação, o PPP é  uma necessidade. 

Para a elaboração do Projeto, a instituição escolar manifesta o desejo e a vontade política de efetivar a participação 

da comunidade escolar para, então, realizar a sensibilização dos envolvidos, contextualizando as ações através das quais 

deveremos definir as intenções e metas a alcançar. 

Com o objetivo de atender as necessidades e demandas que se apresentam, o projeto nunca estará pronto e 

acabado, o que torna essencial a sua contínua avaliação e reelaboração, num processo dialógico.  

Para definir o que caracteriza o projeto político pedagógico, nos pautamos nas palavras de Vasconcelos (2004): é o 

plano global da instituição.  

O PPP aqui apresentado tem a intenção de traduzir o exercício permanente de reflexão de uma comunidade escolar 

sobre a sua realidade e necessidades e, a partir destas, apontar ações e estratégias que favoreçam uma prática educativa 

humanizada e comprometida com os reais princípios de cidadania, da sustentabilidade socioambiental e do bem comum. 

 O PPP  pode ser entendido como a sistematização da identidade da escola, 
de acordo com os princípios dos sujeitos inseridos neste contexto. 

HISTÓRICO DA ESCOLA 
Esta Unidade Escolar foi fundada em 30 de maio de 1968 com a categoria de Escola Desdobrada, atendendo apenas 

as séries iniciais. Somente em 1975 passou à categoria de Escola Básica, com a implantação das turmas de 5ª a 8ª série. 

Recebeu o nome de Escola Básica Municipal João Gonçalves Pinheiro em homenagem ao primeiro professor do 

Bairro Rio Tavares. João Gonçalves Pinheiro, considerado primeiro professor Municipal do bairro. Nasceu em Florianópolis, 

no dia 20 de junho de 1899 e faleceu em 22 de abril de 1971. Residiu e lecionou no bairro Rio Tavares. 

Em 1937 passou a ensinar em uma das salas de sua própria casa, que ficava próximo ao local onde hoje a Escola 

está localizada. Por este motivo a homenagem é mais do que merecida. 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 
A Escola Básica Municipal João Gonçalves Pinheiro está localizada no Bairro Rio Tavares, na Rua Silvio Lopes de 

Araújo, s/n CEP 88048-391. Desde 1975 funciona como Escola Básica, atendendo atualmente aproximadamente 615 alunos 

de 1º ano ao 9° ano, com um total de 22 turmas de ensino regular, distribuídas nos períodos matutino e vespertino. Em cada 

turno funciona uma turma de apoio pedagógico, sendo estes alunos atendidos em período integral. 

No período noturno funcionam turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) sob coordenação própria de acordo 

com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. 

A unidade escolar está situada no bairro Rio Tavares, que cresceu significativamente no aspecto populacional nos 

últimos anos, recebendo famílias de diversas regiões do estado e do país.  

O bairro, porém, apresenta-se ainda muito carente em opções de lazer, esporte e cultura. A escola é, portanto, o 

grande referencial em relação a esses aspectos, para as famílias que residem na comunidade. 

Atualmente, contamos com um prédio amplo, com espaço físico adequado que permite a implantação de ações que 

já vinham sendo vislumbradas, e desenvolvimento das ações já previstas no projeto de gestão, elaborado e aprovado pelos 

pais, alunos e profissionais da escola em assembleia geral no dia 05 de novembro de 2013, para a gestão 2014-2016.  

A escola caracteriza-se por uma prática de gestão participativa, buscando envolver a comunidade na tomada de 

decisões, o que já ocorre com relação ao calendário escolar, reuniões por turma, de pais, APP, Conselho de Escola, colegiados 

de classe, entrega de boletins, bem como na definição do uso de recursos financeiros recebidos pelo governo e/ou 

arrecadação própria. O desafio é ampliar e sistematizar essa participação através da formação do grêmio estudantil em 

2015. 
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OBJETIVOS BÁSICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (Lei 9.394/96, art.32) 

A escola deve criar condições de aprendizagem para:  

- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo; 

- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

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

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e de valores; 

- o fortalecimento de vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 

OBJETIVO GERAL DA ESCOLA 

Propiciar condições objetivas e materiais para a aprendizagem e a apropriação dos 

conhecimentos produzidos e acumulados historicamente pela humanidade, numa relação de 

desenvolvimento intelectual de habilidades e competências para lidar com esses conhecimentos 

numa perspectiva de uso social. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Prezar pelo acesso e a permanência de crianças e adolescentes à escolarização;  

- Desenvolver a consciência individual e coletiva dos educandos, para que percebam o seu 

papel enquanto cidadãos que têm direitos e deveres para consigo mesmo e para com os grupos 

sociais em que estão inseridos; 

- Estimular a reflexão sobre os meios efetivos de preservação do meio ambiente, visando à 

efetivação de atitudes sustentáveis; 

- Promover ações que enfatizem o desenvolvimento da criança e do adolescente nos 

aspectos cognitivo, afetivo e social; 

- Oportunizar situações de ensino para que os estudantes possam se apropriar dos 

conhecimentos previstos no currículo escolar, através do desenvolvimento de competências e 

habilidades para que possam fazer uso desses conhecimentos em seu contexto social cotidiano; 

- Oferecer um espaço pedagógico onde todos os alunos tenham oportunidade de participar 

da totalidade das atividades propostas pela escola. 
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PAPEL DA ESCOLA 
             A escola contemporânea é um lugar de convívio e legitimação de diversos saberes e fazeres considerando 

a socialização do conhecimento formal historicamente construído. Assim, a escola é um espaço de ampliação da 

experiência humana. Sua função é promover crescimento, aprendizagem e desenvolvimento humano, criando 

possibilidades para que os sujeitos socializem experiências, apropriem-se dos conhecimentos historicamente 

produzidos e construam sua identidade numa perspectiva de pleno exercício da cidadania. 

Neste sentido, buscamos a efetivação de uma escola que ultrapasse os limites da sala de aula tradicional, 

contextualizando saberes, experiências, relações entre conteúdos curriculares e estimulando a percepção e a prática 

de usos sociais dessas aprendizagens. 

CONCEPÇÃO DE HOMEM 
O homem é um ser sócio histórico, portanto social, capaz de produzir e suprir suas necessidades, produto e 

produtor das relações sociais estabelecidas em um dado momento histórico. 

É um sujeito que se constitui pela experiência humana, portanto, ser social e histórico, resultado de um 

processo conduzido por ele mesmo, por suas interações e relações com o outro. 

CONCEPÇÃO DE SOCIEDADE 
                       A sociedade é a expressão das relações sociais produzidas ao longo da história, refletindo as 

contradições estabelecidas pelas relações de poder. Através dessas contradições são criados os conflitos que, por sua 

vez, desencadeiam o processo de mudança permanente da realidade, na busca por condições mais justas e 

igualitárias. 

A sociedade que almejamos é entendida como um grupo que se constitui no universo das relações sociais 

baseadas no respeito à diversidade, aos princípios focados na dignidade humana, na justiça, na valorização da vida e 

na sustentabilidade socioambiental. 

É possível explorar e recriar os tempos e os espaços escolares. 

EVITE PREFIRA 
 Carteiras sempre enfileiradas; 
 Repassar conteúdos como 

conhecimentos prontos e acabados; 
 Oprimir a participação do aluno. 

 Variar a organização das carteiras de modo a estimular a 
interação entre os alunos e dos alunos com o professor; 

 Trabalhar os conteúdos como conhecimentos construídos 
socialmente, passíveis de superação; 

 Explorar diversos ambientes da escola, de seu entorno e 
outros a serem visitados. 

 Criar situações de aprendizagem onde os alunos possam 
interagir com o conhecimento de modo a construir sentidos 
e contextualizações significativas para sua vida.  

 
Fonte: escola 2014. 
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CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM 
E PAPEL DO PROFESSOR 

Sob uma visão histórico-cultural a aprendizagem e o desenvolvimento humano são compreendido não 

como decorrência de fatores isolados que amadurecem, nem tampouco de fatores ambientais, mas sim, através de 

relações recíprocas entre o indivíduo e o meio, cada aspecto influindo sobre o outro. Nesta perspectiva, a 

aprendizagem ocorre nas atividades desenvolvidas coletivamente e dá-se necessariamente pela mediação e pelas 

relações dialógicas entre as pessoas. 

Para Vygotsky a aprendizagem é produto da ação de um sujeito mais experiente que faz a mediação no 

processo de aprendizagem das crianças. Nesse processo de mediação, o adulto usa ferramentas culturais, tais como a 

linguagem e outros meios. Portanto, a aprendizagem é um processo de internalização, no qual a criança domina e se 

apropria dos instrumentos culturais como: os conceitos, as ideias, a linguagem, as habilidades e as competências. 

A aprendizagem não pode se limitar aos aspectos psicológicos, como simples processos mentais. É preciso 

considerar também outros aspectos como os valores, interesses, experiências, culturas, escolhas, fins que 

encaminham internalizações físicas e mentais que proporcionam ao sujeito a tomada de consciência de si mesmo e 

do que acontece no seu entorno. Vale ressaltar, que cada aprendente possui suas especificidades.   

Na trajetória em busca do saber acadêmico, o professor tem como principal função ser o mediador e o 

interlocutor do processo de ensino-aprendizagem. Caberá ao professor, criar situações favoráveis e administrar as 

possibilidades de aprendizagem de cada aprendente, ciente de que as condições assimilativas não se dão da mesma 

forma e no mesmo tempo para todos, respeitando as limitações, necessidades e especificidades de cada aluno.  

A aprendizagem ocorre nas atividades desenvolvidas coletivamente e dá-se necessariamente  
pela mediação e pelas relações dialógicas entre as pessoas. 

EVITE PREFIRA 
 Ser um mero transmissor de 

informações; 
 Tratar todos os alunos da mesma 

forma, como se fossem iguais; 
 Supor que a aprendizagem é um 

processo natural. 

 Ser um interlocutor/ mediador que propõe aos alunos, 
situações desafiadoras e estimulantes; 

 Entender as necessidades de aprendizagem de cada 
aluno para oferecer recursos adequados a todos e a 
cada um; 

 Entender que a aprendizagem é um processo mental 
de assimilação, que ocorre nas relações de interação e 
interlocução com o conhecimento e com outras 
pessoas. 

 
Fonte: escola 2014. 
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CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 
 O processo de avaliação tem início quando o professor faz um diagnóstico da turma para conhecer melhor o 

aluno, sua forma de aprender, suas habilidades e competências já adquiridos.  

A avaliação do processo educativo deve ser contínua, diagnóstica, formativa e baseada em objetivos 

educacionais definidos de forma a orientar a organização e reorganização da prática educativa, em função das 

necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes.   

 A avaliação formativa baseia-se no processo de aprendizagem dos estudantes e não somente nos resultados 

obtidos ao final do processo. Ela faz parte do cotidiano da sala de aula e permite ao professor analisar os aspectos 

formais e informais da aprendizagem, bem como deve contribuir para o redimensionamento do seu trabalho 

pedagógico. 

Conhecer o aluno e adequar o processo de ensino aos que apresentarem dificuldades, bem como fazer uma 

análise sobre o sucesso alcançado em função dos objetivos previstos e revê-los de acordo com os resultados obtidos 

no processo de avaliação, é fundamental.  

Os instrumentos para a avaliação devem ser construídos a partir de objetivos relevantes e metas estabelecidas. 

Assim, o professor, ao acompanhar as informações contínuas referentes aos alunos, e aliado a diversos 

procedimentos metodológicos, deve constatar as aprendizagens alcançadas em relação ao todo e planejar 

intervenções para a superação de não aprendizagens e/ou dificuldades.  

Neste caso, o foco não está somente no estudante, mas também no professor e no trabalho desenvolvido por  

toda a instituição, ocorridos  nos espaços e tempos em que se dá a interação professor/aluno. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Nesta perspectiva, desde o ano de 2013 a escola optou pelo trabalho com descritores de aprendizagem 

pelos seguintes fatores: 

- são instrumentos que permitem acompanhar a aprendizagem dos estudantes e não somente medir o seu 

desempenho; 

- possibilitam o detalhamento de habilidades cognitivas associadas aos conteúdos que o estudante deve se 

apropriar, uma vez previstos no planejamento do professor; 

-  são  resultantes de um movimento reflexivo frente os percursos da aprendizagem; 

-  requerem a elaboração e o planejamento de diferentes instrumentos de avaliação; 

-  permitem a análise dos aspectos formais e informais da aprendizagem. 

Com a mudança de nota  para descritores de aprendizagem e de acordo com a resolução  001/2013 do conselho 

municipal de educação  a E.B.M João Gonçalves Pinheiro passou a trabalhar com períodos trimestrais. 

 Durante o período trimestral a aprendizagem dos estudantes é acompanhada por descritores de 

aprendizagem que, previamente elaborados pelos professores, tendo como base seus planejamentos curriculares. 

 

Nos registros PARCIAIS (atividades previstas e desenvolvidas em diários de classe) e nos registros FINAIS 

(boletins) são utilizados os seguintes conceitos: 

         A-   ATENDE 

AP- ATENDE PARCIALMENTE 

AD- APRESENTA DIFICULDADE 

NRP- NÃO REALIZOU /NÃO PARTICIPOU 

         NT- NÃO TRABALHADO 
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            De acordo com a resolução nº 02/2011 do CME não haverá retenção dos estudantes ao final de cada ano 

letivo, quando o estudante, de acordo com os percentuais conceituais obtidos (que indicará seu aproveitamento 

escolar anual), poderá ser promovido ou promovido com restrição. 

Para os alunos promovidos com restrição (caso não tenham obtido aproveitamento mínimo de 

aprendizagem), haverá projeto de apoio pedagógico em ampliação de jornada escolar, a ser oferecido pela unidade 

educativa no ano posterior, desde que a SME (Secretaria Municipal de Educação) disponibilize condições efetivas 

para tal. 

RECUPERAÇÃO PARALELA DE ESTUDOS 
A recuperação de estudos é integrada ao processo de ensino, adequando-se às dificuldades do aluno, 

podendo assumir várias formas, tais como: pesquisa, relatórios, atividades individuais e em grupo, produções 

escritas ou outras. Esta recuperação deverá ser realizada durante o ano letivo, de forma paralela, ao final de cada 

unidade didática. 

A recuperação será oferecida aos alunos com rendimento considerado insuficiente, de acordo com os 

objetivos traçados pelo professor. 

Após o processo de recuperação, percebendo-se que o aluno superou a dificuldade anteriormente encontrada, 

considerar-se-á o melhor aproveitamento. 

O tipo de instrumento e os resultados advindos do processo de recuperação deverão constar nos registros do 

diário de classe de cada professor. 

A recuperação paralela deve caracterizar-se como 
uma nova oportunidade de aprendizagem. 

EVITE PREFIRA 
 Fazer avaliações para verificar a 

memorização de conteúdos; 
 Utilizar sempre um único tipo de 

instrumento avaliativo; 
 Aplicar um instrumento 

avaliativo como finalização do 
processo de ensino; 

 Entender a recuperação paralela 
como recuperação de nota/ 
conceito. 

 Fazer de três a cinco avaliações durante cada período 
letivo (trimestre); 

 Variar o uso de instrumentos avaliativos: debates, 
produções escritas, posicionamento frente a uma 
questão problematizadora, registros de observações, 
relatos, mapas conceituais, etc.; 

 Revisar com os alunos, as avaliações realizadas, 
estimulando a auto-avaliação e retomada do conteúdo 
de forma consciente; 

 Entender a avaliação como uma possibilidade de 
acompanhamento de aprendizagens ocorridas e de 
percepção de necessidades de aprendizagens a serem 
ainda efetivadas; 

 Proporcionar nova oportunidade de aprendizagem 
sempre que perceber a necessidade, através de 
recuperação paralela. 

 
Fonte: escola 2014. 
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COLEGIADO DE CLASSE 

  Entendemos que a finalidade do Colegiado de Classe é intervir em 

tempo hábil no processo de ensino-aprendizagem e indicar alternativas que 

busquem sanar as dificuldades para garantir que todos os alunos possam aprender. 

A coleta e organização dos dados a serem analisados durante a reunião do 

colegiado é de responsabilidade da equipe pedagógica. 

O Colegiado de classe deve provocar questões a respeito da recondução do 

processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, deve refletir a ação pedagógica e não 

apenas se ater a notas ou problemas comportamentais de determinados alunos. 

Deve ser encarado como um momento e um espaço privilegiado para a realização 

de uma avaliação diagnóstica da ação pedagógico-educativa, onde professores, 

alunos, pais e equipe pedagógica participem ativamente. O Colegiado verifica se os 

objetivos, processos, conteúdos e relações estão coerentes com a Proposta 

Pedagógica da escola, sendo também um instrumento de avaliação da mesma. 

Esse espaço de reflexão pedagógica, onde todos os sujeitos do processo 

educativo, de forma coletiva, discutem alternativas e propõem ações educativas 

eficazes que possam vir a sanar necessidades/dificuldades apontadas, acontece ao 

final de cada trimestre, conforme o calendário da escola, tendo como registro dessa 

avaliação uma ata própria para cada turma. 

Para que o Colegiado de classe se aproxime da sua real função, é 

necessário que a discussão esteja voltada para a avaliação do trabalho pedagógico 

e administrativo da instituição como um todo, visando a recondução das ações de 

forma planejada. O referencial teórico-metodológico histórico-cultural, baseado em 

Vygotsky, dá base para a compreensão do processo de aquisição do conhecimento 

de forma social e histórica e não inata. Essa concepção de aprendizagem norteia 

todo o processo de organização do currículo, do planejamento das aulas e da 

avaliação, interferindo nas decisões do Colegiado de Classe.  
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PRINCÍPIO PRIMEIRO 
ACREDITAR NO POTENCIAL DE CADA ALUNO! 

       
 
 
 

PRINCÍPIO DO DIREITO E RESPEITO À DIVERSIDADE 
 “Seres humanos são diversos em suas experiências culturais, são únicos em 

suas personalidades e são também diversos em suas formas de perceber o mundo. 

Seres humanos apresentam, ainda, diversidade biológica.”  

                                                                                         ( Nilma Lino Gomes,  2007) 

É preciso que a escola permita que se expressem as diferenças e que sejam consideradas e 

compreendidas como um direito social.  Deve-se prezar pela convivência salutar entre os diferentes, de 

forma a educar as diversas percepções de mundo, de forma ética. 

 Todas as atividades desenvolvidas pedagogicamente devem construir o exercício de uma prática 

e postura democráticas. 

 É necessário construir os relacionamentos percebendo as diferenças de cada um, os seus 

anseios, possibilidades e limitações, e desenvolver o respeito aos direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana em condições de dignidade. 

Ao enfatizar o respeito pelas diferenças e diversidade, a escola propõe o combate a todo tipo de 

discriminação, seja ela de cunho religioso, étnico, de gênero e cultural. Ou ainda por dificuldades físicas 

ou cognitivas. 

EVITE PREFIRA 
 Aceitar práticas discriminatórias e 

preconceituosas por vezes 
silenciadas e naturalizadas, como 
sendo inevitáveis; 

 Ignorar a presença e as 
necessidades de alunos com 
dificuldades e/ou deficiências  
físicas ou intelectuais; 

 Punições arbitrárias e autoritárias. 

 Planejar adaptações para as necessidades de cada 
aluno, de modo a possibilitar a participação de todos, 
em todas as  atividades pedagógicas; 

 Procurar orientação das professoras do AEE 
(atendimento educacional especializado), na sala 
multimeios; 

 Construir parcerias de colaboração com os 
professores auxiliares da educação especial; 

 Debater com os alunos a desmistificação de questões 
relacionadas à história e cultura afro-brasileira e 
indígena; 

 Estimular a convivência entre os diferentes, 
desenvolvendo atitudes de tolerância, solidariedade,   
compreensão e respeito às diferenças; 

 Construir uma relação de autoridade, respeito e 
parceria com os alunos, refletindo sobre atitudes e 
comportamentos. 

 
Fonte: escola 2014. 
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PRINCÍPIO DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
A definição de sustentabilidade mais publicada e difundida é oferecida pela  Convenção  das Nações Unidas para 

o Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), a qual estabelece que: “Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das próximas gerações de atender suas 

necessidades” (Seiffert, 2008).  

Na prática é bem simples, significa que para a sustentabilidade ocorrer devemos usar os recursos disponíveis 

com parcimônia, cuidando para que não se esgotem.  

As escolas da rede municipal de Florianópolis que participaram em 2013 da IV Conferência Nacional Infanto 

juvenil pelo meio ambiente, dentre as quais está a Escola Básica Municipal João Gonçalves Pinheiro, formam hoje o 

conjunto de escolas sustentáveis de nosso município.  

 A escola sustentável é aquela em que todos os envolvidos nesse contexto: pais, alunos, professores e sociedade 

cumprem seu papel.  Devemos construir juntos  um espaço educador sustentável, aprimorando a qualidade de vida 

no ambiente em que estudamos e vivemos diariamente. 

Dentre as atitudes sustentáveis que devemos desenvolver no ambiente escolar, podemos destacar: 

 Acreditar na capacidade de realização de cada um; 

 Socializar o conhecimento; 

 Observar, avaliar, registrar e planejar ações para os problemas ambientais observados no entorno da escola 

e na comunidade como um todo; 

 Evitar o desperdício em todas as suas formas, habituando-nos a deixar o ambiente limpo e organizado antes 

de deixá-lo, bem como apagar as luzes, desligar ventiladores e outros aparelhos eletro/ eletrônicos, fechar 

torneiras, etc.;  

 Diferenciar conceitualmente o que é lixo e o que é material reciclável para que se possa fazer a seleção 

corretamente. 

Estamos trabalhando juntos na construção de uma ESCOLA SUSTENTÁVEL. 

Sustentabilidade é mais que um conceito... 
É atitude! 

EVITE PREFIRA 
 Ensinar conceitos 

isolados da prática; 
 Ser pessimista, 

ressaltando atitudes 
negativas. 
 

 Ensinar e dar o exemplo... 
 Estimular, a partir de sua sala de aula, a prática diária de atitudes 

sustentáveis tais como: economizar luz e água, separar o lixo, 
economizar e reaproveitar folhas de papel, aproveitar a claridade da 
luz natural, etc.; 

 Envolver-se em projetos desenvolvidos por outros professores 
como: horta escolar, oficina de sabão, oficina de reciclagem de 
papel, compostagem de lixo orgânico, etc.; 

 Ensinar conceitos de sustentabilidade relacionados ao contexto de 
vida cotidiana da escola e das famílias dos alunos; 

 Ressaltar atitudes e iniciativas positivas; 
 Refletir e discutir com os alunos, sobre os problemas ambientais 

percebidos na escola, elencando possíveis ações para solucioná-los. 

 
Fonte: escola 2012. 
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PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 
      A proposta metodológica da E.B.M. João Gonçalves Pinheiro está fundamentada na epistemologia 

sociointeracionista. Nesta concepção o estudante é um ser ativo, capaz de agir sobre os objetos de conhecimento num 

processo dinâmico de interação com o meio e com as pessoas com as quais convive.  

Assim, a metodologia adotada na prática pedagógica desta unidade educativa deve pautar-se num conjunto 

de atividades diversificadas que tenham como foco o desenvolvimento de competências e habilidades.  

As habilidades e competências desenvolvidas pelos alunos devem possibilitar a compreensão e apropriação 

de conhecimentos das diversas áreas de ensino, numa perspectiva de uso social.  

Neste caso, os debates, as pesquisas, as experimentações, as saídas de estudo, as apresentações e exposições 

artísticas, literárias e pedagógicas e as leituras das diversas linguagens presentes em nosso cotidiano para além da 

escola, são algumas das atividades a serem desenvolvidas no trabalho diário da unidade educativa. 

Toda estratégia de ensino deve mobilizar habilidades gerais como: procurar informações em diferentes 

fontes, analisar, levantar hipóteses, classificar, comparar, opinar, discutir, descrever, defender posição, julgar, fazer 

generalizações, analogias, definir validade e valor, criticar, concordar, sintetizar, tirar conclusões, entre outros. 

Além disso, é preciso considerar e desenvolver as habilidades referentes a cada componente curricular, de 

acordo com as orientações da proposta curricular do município.  

É preciso dar mais ênfase à ação do que ao conteúdo conceitual. 
As habilidades se desenvolvem na relação com o conhecimento. 

EVITE PREFIRA 
 Pautar sua aula em cópias e 

questionários; 
 Cobrar do aluno habilidades que 

você não ensinou, como por 
exemplo: fazer resumos, 
sintetizar a ideia principal de um 
texto, etc.; 

 Aulas expositivas unilaterais; 
 Planejar e trabalhar os 

conteúdos como atividades 
isoladas, independente de 
outros conhecimentos e 
habilidades (evitar conteúdos 
“soltos”). 

 Diversificar as estratégias de ensino e os recursos a 
serem utilizados; 

 Munir o aluno de técnicas e conhecimentos necessários 
para o desenvolvimento das habilidades que você 
planejou; 

 Assumir o papel de mediador que orienta e faz junto 
com o aluno, para só depois pedir que faça sozinho; 

 Estimular a participação do aluno através do diálogo 
constante, mesmo durante uma exposição de conteúdo; 

 Mobilizar os conhecimentos prévios referentes aos 
conteúdos a serem trabalhados; 

 Utilizar materiais manipuláveis, experimentos reais e 
exemplos práticos, sempre que possível;  

 Estimular a curiosidade e a pesquisa; 
 Propor atividades onde os alunos precisem se organizar 

de maneiras diferentes (em grupos, duplas, etc.); 
 Realizar saídas de estudo articuladas aos conteúdos 

trabalhados nas diferentes áreas de conhecimento; 
 Organizar seu planejamento em projetos ou sequências 

didáticas. 
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DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA ESCOLA 
 

Regimento escolar 
O regimento escolar foi compartilhado e aprovado em assembleia de pais, alunos e funcionários 

no dia 15 de março de 2012, quando foram discutidas algumas modificações em relação à versão 

anterior. Considerando que está desatualizado perante a legislação vigente, o mesmo será rediscutido e 

reformulado, com representação do conselho escolar deliberativo, para posterior aprovação em 

assembleia geral, no primeiro semestre de 2015. 

 
 

Quadro de Funcionários 
  Em 2015 o corpo docente da escola é formado por 21 professores efetivos e 21 professores 

substitutos, sendo professores com regência de classe, professores auxiliares de ensino, professores de 

educação inclusiva e professores auxiliares para alunos com necessidades especiais. 

        A totalidade de professores da Escola Básica João Gonçalves Pinheiro tem nível superior,  a maioria 

com especialização em sua área e alguns com mestrado na área da Educação. 

Ainda no trabalho pedagógico, há uma Orientadora Educacional, uma Supervisora e uma 

Administradora Escolar.   

Nove profissionais em readaptação de função atuam no apoio administrativo e/ou pedagógico.  

       Soma-se a este quadro, 17 funcionários entre civis e terceirizados, distribuídos em funções de apoio 

operacional (vigilância noturna e diurna, limpeza e alimentação escolar) e administrativas (secretaria e 

biblioteca).  

 
 

Hora - Atividade 
Em 2015, a hora atividade dos membros do Magistério da Unidade Educativa, seguirá as diretrizes da Portaria 

nº 005/2015 e demais Leis vigentes. 

De acordo com a portaria citada, os professores de anos iniciais, professores de apoio pedagógico e 

professores auxiliares, terão hora atividade de 06 (seis) horas e 40(quarenta) minutos, dentro de uma jornada 

semanal de 20 horas e de 13(treze) horas e 20(vinte) minutos, dentro de uma jornada semanal de 40 horas, ou seja, o 

equivalente a 33% de sua jornada de trabalho. 

 Os professores de áreas específicas tem um período de 33% de hora-atividade em relação à sua 

jornada de trabalho, ou seja, 1,5 dias para carga horária de 40 horas semanais. 

Para cumprimento da hora atividade do professor de anos iniciais, atendendo a legislação vigente, a escola 

estabeleceu uma grade de horários fixos, que compreende: aulas de Inglês, Educação Física, Artes, Tecnologia 

Educacional e Atividades de Ciências para turmas de 1º ao 5º ano.. 

A hora atividade é destinada para atividades de Estudo, Planejamento e Avaliação, compreendendo: 

reuniões pedagógicas, colegiados de classe, reuniões de planejamento e avaliação, participação nas atividades 

previstas no calendário escolar, correção de atividades dos alunos, estudos e reflexões sobre os conteúdos 

curriculares e ações de projetos e propostas metodológicas, troca de experiências e vivências pedagógicas, 

participação em cursos de formação, atendimentos aos pais e alunos, e outros assuntos educacionais de interesse dos 

professores e especialistas em assuntos educacionais. 
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Horário de aulas 

 Início das Aulas Término das Aulas 

Matutino 08:00 12:00 

Vespertino 13:15 17:15 

 

Horário do recreio: 

 Recreio dos anos Iniciais Recreio dos anos Finais 

Matutino 9:30 às 9:45h. 10:15 às 10:30h. 

Vespertino 14:45 às 15:00h. 15:30 às 15:45h. 

 

 

 Distribuição de turmas do ano letivo 2015 

Turmas Matutino Vespertino 

1ºano 11 12 

2º ano 21 22 

3º ano 31 32 

4º ano 41 42 

5º ano 51 52 - 53 

6º ano 61 - 62 63 

7º ano 71 72 

8º ano 81 82 - 83 

9º ano 91 - 92 93 

 

 

 Distribuição de aulas 

 

Ano 
disciplina 

1º 
ano 

2º 
ano 

3º 
ano 

4º 
ano 

5º 
ano 

6º 
ano 

7º 
ano 

8º 
ano 

9º 
ano 

Artes 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
Ciências      3 3 4 4 
Ed.Física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Geografia      3 3 3 3 
História      3 3 3 3 
Inglês 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Matemática      4 4 4 4 
Português      4 4 4 4 
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CONTEÚDO CURRICULAR 
Os componentes curriculares são pautados nas Diretrizes Nacionais do Ensino Fundamental e na 

Matriz Curricular do Município de Florianópolis. 

Dessa forma, nosso currículo esta pautado numa base nacional comum, englobando os conteúdos 

fundamentais para a formação do aluno, nas seguintes áreas do conhecimento e seus componentes 

curriculares: 

• Linguagens e códigos (Línguas portuguesa e inglesa, educação física e artes*) 

• Matemática  

• Ciências da Natureza (Ciências: noções de biologia, astronomia, química e física) 

• Ciências Humanas (História e Geografia) 

*Nos anos iniciais, as aulas de artes deverão privilegiar a linguagem: MÚSICA. 

O planejamento de cada componente curricular deve estar pautado na Proposta e na Matriz 

Curriculares da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
Todas as turmas da escola utilizam livros didáticos do programa PNLD (Programa Nacional do 

Livro Didático) do governo federal. 

Para as turmas dos anos iniciais, os livros são entregues pelo bibliotecário aos professores de 

cada turma. Os livros deverão ficar guardados nos armários das salas e entregues aos alunos quando sua 

utilização for planejada pelos professores, que deverão organizar também o recolhimento dos mesmos. 

Este procedimento evitará que as crianças carreguem muito peso em suas mochilas, evitando danos à sua 

coluna vertebral. 

Para as turmas dos anos finais, os livros serão entregues pelo bibliotecário diretamente aos 

alunos. Quando o número de livros não for suficiente para cada aluno, o professor da disciplina fica 

responsável pelos mesmos, entregando-os e recolhendo-os ao final de cada aula. Com a implantação das 

salas ambiente, os livros poderão ficar sob a guarda do professor, quando não estiverem sendo usados. 

Tal procedimento evitará danos à coluna dos adolescentes, pelo peso excessivo nas mochilas. 

As turmas de alfabetização (1º ao 3º ano) dispõem para uso em sala de aula, de jogos de 

linguagem e acervos de literatura infantil dos programas PNAIC (Pacto Nacional para Alfabetização na 

Idade Certa) e Obras Complementares de literatura, do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento 

da Educação).  

Também para uso em salas de aulas de todos os anos, a escola dispõe de acervos de dicionários 

de Língua Portuguesa adequados à faixa etária de estudos das diversas turmas de 1º ao 9º ano, também 

disponibilizados pelo MEC (Ministério da Educação). 

 

ACESSO ÀS SALAS DE AULAS 
 Nos horários de entrada e saída de alunos são realizados ordenadamente de duas maneiras 

diferentes: a) os alunos dos anos finais circulam entre os diversos ambientes, pela escada e b) as crianças 

dos anos iniciais circulam pelas rampas, sempre acompanhadas de um professor. 
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AMBIENTES E ESPAÇOS PEDAGÓGICOS 
 

Os espaços físicos da escola são de boa qualidade para o desenvolvimento das aulas. Porém, a 

vivência nestes espaços enquanto ambientes de “ensinagem” e aprendizagem dependem das interações 

que neles se estabelecem, construídos pelos sujeitos e considerando-se a intencionalidade pedagógica 

presente na ação de cada educador. 

 

SALAS AMBIENTE 
                Em 2015 a EBM João Gonçalves Pinheiro optou por implantar salas ambiente de estudos.  

                 O foco a partir deste ano será equipar estas salas com recursos didático-pedagógicos que atendam um fim 

educacional específico de cada componente curricular.  

               Esta organização de espaços, uma vez especializada, contará com os subsídios materiais necessários para o 

enriquecimento das aulas.  Isso propicia ao aluno a interação com uma maior diversidade de recursos e materiais 

pedagógicos para que tenha mais condições de estabelecer uma relação entre o conhecimento, a sua vida e o mundo.  

               A ideia de organização escolar em salas ambiente concebe o desenvolvimento de responsabilidade e 

autonomia do aluno que se desloca entre as salas a cada mudança de aula. Além disso, o professor cria em sua sala um 

ambiente acolhedor e temático que lhe propicia agilidade e um vínculo de responsabilidade que deve ser 

compartilhado com os alunos.  

SALA INFORMATIZADA (SI) E LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 
São ambientes pedagógicos, com recursos didáticos específicos para serem explorados como uma extensão 

da sala de aula regular ou com atividades próprias.  

Funcionam através de agendamento prévio para desenvolvimento de projetos curriculares de professores 

das diversas disciplinas ou de forma sistemática em turmas dos anos iniciais, quando as respectivas professoras 

destes ambientes tem a regência da turma em dia de hora-atividade da professora pedagoga, trabalhando com 

projetos próprios.  

O laboratório de ciências terá como atividade principal, o desenvolvimento de experiências, numa 

perspectiva de investigação científica. 

O ambiente da S.I. terá como atividade principal, o desenvolvimento de projetos didáticos que privilegiem o 

uso e o conhecimento de recursos da tecnologia da informação disponível neste ambiente. Também pode ser 

agendado para a realização de pesquisas extraclasse. 

BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
A biblioteca atende a comunidade escolar, estendendo-se para a comunidade do bairro Rio Tavares.  

Mais que oferecer um serviço técnico, a biblioteca escolar deve caracterizar-se por oferecer um atendimento 

pedagógico acolhedor a alunos, professores e funcionários de modo a estimular a utilização do ambiente, motivando o 

prazer pela leitura, divulgando a literatura disponível e orientando o trabalho de pesquisas escolares em parceria com 

os professores. 

A biblioteca deve ter uma agenda sistemática para atendimento das turmas e empréstimo de livros. As 

mesmas devem ser acompanhadas por seus professores. 

Os professores devem planejar a visita de seus alunos à biblioteca, tendo objetivos definidos e 

compartilhados com o grupo, para que o momento seja produtivo, estimulante e prazeroso.        

É política da escola que parte da verba do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola, do governo federal) seja 

destinada à compra de livros de literatura para melhoramento do acervo disponibilizado aos alunos. Porém, a 

responsabilidade pela aquisição sistemática de acervo para as bibliotecas escolares, é da entidade mantenedora (PMF).        
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SALA MULTIMEIOS  
PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

A Sala Multimeios identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas.  

  O AEE - atendimento educacional especializado - complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com 

vistas à autonomia e independência na escola e fora dela, não sendo substitutivas à escolarização. Portanto, deve ser 

realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou centro especializado que realize esse serviço 

educacional.  

O atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de profissionais com 

conhecimentos específicos no ensino da Língua Brasileira de Sinais LIBRAS, da Língua Portuguesa na modalidade 

escrita como segunda língua, do sistema Braille, do Soroban, da orientação e mobilidade, das atividades de vida 

autônoma, da comunicação alternativa, da tecnologia assistiva, do desenvolvimento dos processos mentais superiores, 

dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da 

utilização de recursos ópticos e não ópticos e outros. 

 A sala polo da EBM João Gonçalves Pinheiro abrange os bairros Canto da Lagoa, Lagoa da Conceição e Rio 

Tavares, atendendo as seguintes Unidades de Ensino:  

 ED João Francisco Garcez 

 EBM Henrique Veras 

 NEI Orisvaldina Silva   

 NEI Canto da Lagoa   

 Creche Diamantina Bertolina da Conceição   

 EJA Lagoa 

 EJA Rio Tavares 

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 
Piso térreo: 

 Secretaria 

 Sala de apoio 

administrativo 

 Sala multimeios 

(atendimento à 

educação especial) 

 Sala de professores 

 Sala de artes 

 Sala informatizada 

 Laboratório de ciências 

 Auditório 

 Biblioteca 

 Refeitório 

 Cozinha 

 Sala de lanche de 

funcionários e 

professores 

 Depósitos 

 Área de serviço 

 Banheiros masculinos e 

femininos 

Espaço externo: 

 01 ginásio de esportes 

 02 quadras sem 

cobertura de proteção 

ao sol e chuva 

 01 quadra de areia 

 Parquinho infantil 

 Pátio livre 

 Horta escolar 

 “Sala de leitura” ao ar 

livre 

 Estacionamento 

 

1º andar: 

 Sala da equipe pedagógica 

 Sala da direção e 

administração 

 07 Salas de aula ambiente: 

História, Português, Ciências 

da natureza, Matemática, 

Geografia, Educação física* e 

uma sala coringa que atende 

professores de diferentes 

áreas, de acordo com a 

demanda diária de distri-

buição e uso das salas; 

 01 Sala de aula para apoio 

pedagógico para alunos dos 

anos finais 

 Banheiros masculinos e 

femininos 

*A sala de educação física será 

disponibilizada enquanto o ginásio 

estiver em reforma. Depois disso, 

ficará disponível para os dias de chuva. 

2º andar: 

 06 Salas de aulas com 

turmas dos anos iniciais 

(1º ao 5º ano) 

 01 Sala ambiente de 

Inglês  

 01 Sala de aula para o 

projeto de apoio 

pedagógico “Oficina da 

Palavra” 

 Banheiros masculinos e 

femininos 
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APOIO PEDAGÓGICO 
A Resolução do Conselho Municipal de Educação 002/2011 que trata da avaliação para as escolas da rede 

pública de Florianópolis, garante aos estudantes promovidos com restrição, o acompanhamento pedagógico de apoio 

no ano subsequente.  

Trata-se de atividade pedagógica em horário ampliado de estudo, que em nossa escola é oferecida em duas 

turmas: uma para alunos dos anos iniciais e dos anos finais.  

Desde o momento de sua implantação, primamos por um trabalho que oportunize aos estudantes a 

possibilidade efetiva de aprendizagem, através do desenvolvimento de diversas habilidades de estudo. Assim, o 

projeto é baseado em uma perspectiva interdisciplinar que abrange todas as áreas do conhecimento. Aos alunos são 

oferecidas atividades e estratégias diversificadas, em consonância com o trabalho desenvolvido pelos professores 

das diferentes áreas nas aulas regulares e com o propósito de proporcionar aos estudantes a possibilidade de 

superação de suas dificuldades.  

Os estudantes tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais frequentam as aulas no período regular em que 

estão matriculados e participam do projeto no contra turno. O almoço é oferecido pela unidade escolar e 

acompanhado pelo professor.  

O apoio desenvolve atividades diversas, em diferentes espaços da unidade escolar entre elas: a horta, 

laboratório de ciências, sala informatizada, oficina de leitura na biblioteca, atividades voltadas à arte e claro, 

atividades pautadas na apropriação do conhecimento escolarizado principalmente voltado ao domínio do sistema de 

escrita alfabética, alfabetização matemática e usos sociais das diferentes linguagens trabalhadas na escola. 

  No decorrer do ano, e de acordo com o planejamento, os estudantes também participam de saídas de estudo 

e visitas a projetos, em parceria com outras instituições.  

 
 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
O cardápio da alimentação escolar é planejada por nutricionista e preparada por cozinheiras da 

escola. A alimentação escolar oferecida deve estar de acordo com a lei federal 11.947/2009; resolução 

FNDE nº 38/2009, portaria 038/2010 SME e demais legislação vigente. 

Em qualquer atividade pedagógica desenvolvida pela escola, deve-se primar pela conscientização 

dos alunos quanto ao consumo de alimentação saudável, adequada às necessidades de crescimento e 

desenvolvimento do ser humano. 

 

INTEGRAÇÃO ENTRE ESCOLA E COMUNIDADE 
O desenvolvimento de atividades extraclasse é uma prática que a escola já desenvolve. O desejo de 

estreitar laços com as famílias dos alunos e estabelecer vínculos fortes que possam de alguma maneira, 

contribuir para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo dos alunos nos leva a desenvolver uma 

política de convívio onde cada um possa sentir-se valorizado e possa compartilhar dos espaços e 

atividades da escola em momentos como: Exposição Literária por ocasião da semana municipal do livro 

infantil, Aniversário da Escola, Dia Solidário, Semana do Meio Ambiente, Festa Julina, Dia Solidário, 

Mutirão, Gincana Cultural, Recreativa e Esportiva (Semana da Criança) e Mostra Pedagógica e outras que 

se incorporem  ao currículo no decorrer do ano letivo. 
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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
É política da escola que todos os profissionais sejam comunicados sobre os cursos de formação 

continuada, oferecidos pela SME e que se crie possibilidades de participação dos mesmos, evitando 

conflito de horários de reuniões e convocações diversas, seguindo-se orientações da SME pela portaria 

005/2015. 

É também uma política de organização da escola, a qualificação dos momentos de reuniões 

pedagógicas com debates e orientações sobre modalidades de planejamento, avaliação processual da 

aprendizagem e outros temas que demandem da necessidade cotidiana do fazer pedagógico. 

 

SAÍDAS DE ESTUDO 
As saídas de estudo fazem parte do currículo da escola e são organizadas de acordo com os 

conteúdos trabalhados em cada ano, o interesse da turma e com o planejamento de cada professor.  

A escola tem como ação política, estimular e apoiar as saídas de estudo como recurso de ensino e 

aprendizagem. 

São organizadas com antecedência e a participação do aluno depende da autorização dos pais 

através de bilhete informativo específico para cada evento. Nas saídas da escola cada turma será 

acompanhada por, no mínimo, dois profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: escola 2012. 
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PROJETOS PEDAGÓGICOS COLETIVOS 
EM DESENVOLVIMENTO 

 

COLETA SELETIVA DO LIXO ESCOLAR 
 

O ar é precioso para o homem vermelho, 
 porque todas as criaturas respiram em comum –  

os animais, as árvores, o homem. 
Cacique Seattle 

Objetivo: 
“Sensibilizar alunos e familiares, educadores e funcionários para uma mudança de atitude 

com relação ao destino dos resíduos sólidos fomentando o engajamento consciente na sua 
separação,  procurando aplicar os quatro Rs: Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Repensar.” 

 
Este projeto conclama os Educadores a subsidiarem estas ações com conteúdos  que permitam aos alunos 

compreender a importância de suas atitudes,  porque somos responsáveis pelo lixo que produzimos e deixamos no 

ambiente após a nossa passagem. 

Dimensão Pedagógica: o estudo do tema “sustentabilidade” permite ampliar o conhecimento e o 

desenvolvimento de habilidades e competências, através de atividades significativas que contribuem tal. 

Dimensão Social: os materiais arrecadados são doados à famílias da comunidade que trabalham na coleta 

seletiva do “lixo”,  levando os envolvidos a considerar o aspecto solidário. 

Dimensão Ecológica: oferece aos envolvidos uma oportunidade de agir concretamente, minimizando os 

agravos de danos ambientais. 

Elenco de ações: 

#Manter duas lixeiras em todas as salas e demais ambientes. Uma para os recicláveis (papéis, plásticos e metais) 

e a outra para o lixo sujo (rejeito). Uma vez por semana os recicláveis deverão ser recolhidos por uma equipe de 

alunos e encaminhados para doação; 

#Manter lixeira na cozinha para recolher os materiais orgânicos que serão encaminhados à horta e colocados na 

composteira aeróbica;  

# Manter três lixeiras no refeitório: Orgânicos, Recicláveis e Rejeitos. Os Educadores deverão abordar estes 

conceitos e sensibilizar os alunos para respeitar e praticar a devida separação; 

# Evitar e diminuir, até zerar, o uso de copos e outros materiais descartáveis; 

# Orientar funcionários da limpeza e cozinha sobre estas ações, pois é imprescindível o engajamento destes 

profissionais (a/c da direção); 

# Recolhimento de óleo de cozinha, esponjas, embalagens de produtos de proteção solar e materiais de higiene 

bucal e escrita, aos cuidados e orientação da professora do laboratório de ciências;  

# Manter, no apoio, vasilhame para arrecadar pilhas descartáveis; 

# Socializar vídeos, livros, jornais, folders, atividades e encaminhamentos sobre o tema, aumentando a 

substância e o movimento de nossas aulas;  

# Refletir sobre a cultura do desperdício e usar o verso de cartolinas e folhas de papel; 

# Cuidar para que luzes e ventiladores não fiquem ligados sem necessidade. Abrir janelas, cortinas e portas 

deixando a luz e o ar entrar. 

ESTAS AÇÕES DEVEM SER DE RESPONSABILIDADE DE TODOS, 

SE CONSOLIDANDO COMO UM DIFERENCIAL DA ESCOLA 

QUE É RECONHECIDA COMO UMA ESCOLA SUSTENTÁVEL 

*Professores já envolvidos neste projeto: Dauto dos Reis Pires (apoio pedagógico dos anos iniciais),  Julisse Oker 

Savi da Silva (laboratório de ciências) e Elaine Cristina P. Seiffert (Ciências).  
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SEPARAÇÃO E RECICLAGEM DE PAPEL 

O projeto  é desenvolvido com as turmas de 1º a 9º ano no Laboratório de Ciências com 

o objetivo de compreender a importância do ato de reciclar; buscar melhoria das condições do 

meio ambiente quanto ao uso indiscriminado dos recursos naturais e a produção do lixo 

urbano, desenvolvendo o conceito de que a reciclagem também é uma forma de desenvolver e 

aplicar a criatividade, relacionando as coisas sob uma nova forma de transformar, tornando o 

“velho em novo”. 

RECICLAGEM DE ÓLEO 

O projeto “Reciclagem de Óleo” de cozinha tem o objetivo de conscientizar os alunos 

sobre a necessidade de se transformar o óleo comestível usado em frituras em produtos 

reciclados como sabão, cola, tinta, contribuindo com o meio ambiente. Todo o óleo coletado é 

usado em oficinas de sabão no laboratório de ciências e também é destinado ao Projeto Reóleo. 

PROJETO TERRA CYCLE 

                  Desde 2014, nossa escola conta com uma parceria com a empresa de reciclagem Terra 

Cycle, de São Paulo, que recolhe itens específicos para a reciclagem. Nossa parceria se dá 

através da coleta na comunidade (somos ponto de coleta), em que recebemos embalagens de 

produtos relacionados à higiene bucal, cuidados com o cabelo, cuidados com o sol, esponjas e 

instrumentos de escrita. Sempre que atingida a quantidade mínima para envio, a professora do 

laboratório imprime um selo emitido pela empresa Terra Cycle que isenta a taxa de correio e a 

caixa é encaminhada ao seu destinatário. 

*Professores já envolvidos nestes projetos: Dauto dos Reis Pires (apoio pedagógico dos anos iniciais) e  
                                                                    Julisse Oker Savi da Silva (laboratório de ciências). 

 
 

 

CLUBE DE CIÊNCIAS 
O Clube de Ciências da EBM João Gonçalves Pinheiro, cujo primeiro encontro se dará dia 

30/03/15, tem como objetivo ampliar o conhecimento científico do educando, possibilitando o 

desenvolvimento de atividades científicas que envolvam os alunos mais diretamente com a sociedade, em 

busca de uma alfabetização científica e tecnológica,  estimulando assim a socialização, o espírito de 

liderança e de equipe, bem como a responsabilidade.   

Inicialmente, nosso clube contará com 10 alunos do turno matutino (sendo o clube reunido no 

turno vespertino). Destes, 5 alunos serão do 8º ano e 5 do 9º ano. O encontro será às segundas-feiras, nas 

duas primeiras aulas da tarde, ou seja, das 13:15h às 14:45h. Como critério para participar e permanecer 

no clube, os alunos deverão apresentar bons rendimentos e frequência. Novas vagas serão abertas 

sempre que alguma vagar, ou no final do 9º ano, quando estes alunos se formam. O grupo será presidido 

pela professora do laboratório de ciências Julisse Oker Savi da Silva.  
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PROJETO DE EXPERIMENTOS – LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 
Acreditamos que o ensino leva ao desenvolvimento de significados e à construção de conhecimentos, 

bem como, que o professor deve propiciar “oportunidades para o desenvolvimento de ideias, conceitos e 

relações entre fatos e ideias”.  

Diante do exposto, iniciamos um “projeto de experimentos” no laboratório de ciências, conduzido 

pela professora do laboratório onde, em aulas semanais com alunos do 1º ao 5º anos do ensino 

fundamental – anos iniciais, são desenvolvidos experimentos científicos, visando o desenvolvimento do 

espírito científico no aluno, bem como o questionamento, formulação de hipóteses, construção de 

argumentos e superação do senso comum. 

A partir dos experimentos, trabalharemos noções de fenômenos e conceitos de biologia, 

astronomia, física e química. 

 
 
 

 Projeto: Leitura e Produção Textual dos gêneros 3º ano 
 

1-Identificação: 
 Área de atuação do projeto: Linguagem e mídias tecnológicas. 

 Professoras: Cátia R. B. Fernandes 
                           Marilene de Carvalho. 

2-Justificativa 
             O projeto surgiu com o intuito de sanar dificuldades encontradas em leituras,escrita e produções 
de textos dos gêneros a serem trabalhados no decorrer do ano letivo de 2015. 

     
3- Objetivo Geral 

Motivar o aluno,através do hábito da leitura à prática da leitura dos diferentes gêneros e incentivar a 
criação de suas produções. 
 
4-Objetivos específicos: 
Ampliar o repertório de leitura; 
Praticar a escrita e suscitar no aluno o apreço pela leitura, estimulando sua produção textual; 
Desenvolver a escrita e oralidade; 
Desenvolver o espírito crítico; 
Ampliar o Vocabulário; 
Promover uma interação com textos verbais e não verbais . 
Estabelecer a leitura como ferramenta fundamental na construção do conhecimento. 

 
5-Fundamentação teórica. 

 O domínio da leitura e da escrita é imprescindível para o desenvolvimento intelectual da criança, o 
que certamente poderá mudar a realidade de sua vida. Acredita-se que para acontecer o avanço dessa 
prática é preciso que haja professores comprometidos com o processo educativo, que busque uma forma 
correta para aplicar ao ensino-aprendizagem, devendo tratar os alunos com carinho, respeitando as 
individualidades; sendo capaz de superar as dificuldades e carências de uma escola. A leitura tanto 
quanto a escrita, consiste em atividade bastante intrínseca, pelo fato de serem atividades que se 
complementam. Logo, se o aluno for um bom leitor terá condições de desenvolver a escrita com maior 
facilidade. Neste sentido, segundo Cagliari (2002, p. 152) “a leitura é uma atividade ligada essencialmente 
a escrita”, assim o ato de decodificar um texto requer o entendimento também de codificá-lo através de 
várias linguagens. 

       Percebendo que as dificuldades que os alunos encontram em aprender estão associadas a pouca 
habilidade que eles têm para a leitura e considerando que ler é um dos principais caminhos para ampliar 
a aprendizagem em qualquer área do conhecimento, um dos desafios é o de fazer com que os alunos 
sejam leitores mais fluentes, pois grande parte das informações necessárias para viver em sociedade e 
construir conhecimentos são encontradas na forma escrita. Segundo Kleiman, as teorias mais recentes 
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concebem o ato de ler como atribuição voluntária de sentido à escrita, entendendo a leitura também 
como prática social, isso coloca o desafio para a escola no sentido de rever suas práticas de ensino, para 
aprender a ler e a escrever o aluno precisa construir um conhecimento de natureza conceitual: ele 
precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa 
graficamente a linguagem. 

 
6- Conteúdo: 
Produção de texto, leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais; 
 Exposição oral e escrita; 
 Pontuação; 
 Substantivos; 
 Ortografia; 
 Verbos;  
 Pronomes; 
Narração, descrição de fatos, personagem ou ambiente; 
Pesquisa em dicionário. 
Alfabeto e diferentes tipos de letra; 
Letras maiúsculas e minúsculas; 
Organização do texto: parágrafo, pontuação; orientação, alinhamento da escrita; segmentação; 
Reescrita dos textos produzidos; 
 
7- Metodologia 

O projeto irá visar a integração da parceria das professoras, a Biblioteca, e a Informática. 
Finalizado a etapa da leitura, dar- se- á o inicio na produção escrita, o aluno vai produzir textos referente 
a sua leitura. Após a revisão do texto pela professora, as crianças vão fazer a reescrita do texto. 
Desenvolver-se-á durante o ano letivo, e sua culminância acontecerá no final do 3º trimestre. Entre os 
meios utilizados pode-se citar; exposição oral, leitura e pesquisa. 

 
8- Recursos utilizados: 
Computadores; 
Internet; 
Impressora; 
Papel; 
Câmara digital; 
Livros de literatura, e outros; 
 
9- Culminância do Projeto:  

É proposta para a culminância do Projeto Leitura e Produção de Textos dos gêneros trabalhados 
durante o ano letivo. Publicação dos textos produzidos pelos alunos na fanpage e exposição de trabalhos 
em murais. 

 
10- Avaliação: 

A avaliação será continua no processo de aprendizagem, pois a mesma representa um importante 
momento enquanto norteadora de rumos e decisões a serem tomadas durante a execução do projeto 
leitura e produção textual dos gêneros. 

 
11- Referencial Bibliográfico: 
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CAGLIARI, Luis Carlos. Alfabetização e Lingüística: São Paulo: Scipione, 1997. 
KLEIMAN, Ângela. Texto e Leitor: Aspecto Cognitivo da Leitura. 10ª ed. Campinas, SP: Pontes, 2007. 
Autora: Ana Maria Mateus 
 

 

 
 


