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APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Politico Pedagógico ( PPP ) do SESI Candeias está ancorado na proposta, 

garantindo aos nossos alunos o domínio os conhecimentos necessários para crescerem como 

cidadãos plenamente reconhecidos e ativos na sociedade. Sendo assim, baseia-se na ideia de 

que a instituição escolar destina-se a promover aprendizagens significativas que lhes 

propiciem condições para uma efetiva atuação na sociedade. 

Esse documento contém os objetivos, metas, diretrizes e orientações do fazer 

pedagógico que nortearão o Centro Integrado de Atividades SESI SENAI no município 

de Candeias.  

 Nesse contexto, a Instituição Escolar deve ser um espaço de formação e 

informação, contínua em que a aprendizagem de conteúdos deva necessariamente 

favorecer a inserção do aluno no dia a dia das questões sociais marcantes no 

desenvolvimento de habilidades sociais, afetivas e cognitivas.  

 

Diante disso, entendemos que a educação não é um simples processo de 

ensino e aprendizagem. Educar é algo mais, é pensar o mundo em redes associativas, 

seus objetivos em uma perspectivas integral como ser social e individual.  

 

Esta proposta está alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental e à definição de todo “fazer pedagógico”, tendo como referência os 

PCN´s, bem como a Proposta Curricular da Rede SESI-Ba. 

 

A construção de um Projeto Político Pedagógico visa formar cidadãos, com 

conhecimentos, atitudes e valores que os tornem solidários, críticos, éticos e 

participativos, sem dispensar os saberes históricos e sistematizados, como patrimônio 

universal da humanidade, dessa forma deve estar atento às necessidades da educação 

atual.  

 
É com esta compreensão, que a construção coletiva deste Projeto, traz à tona, 

algumas questões para reflexão da realidade e levantamento das possibilidades da 

comunidade educativa em operar as mudanças, para que esta cumpra com a sua 

função social. Isto significa que a proposta é educar crianças e jovens, de modo que 

estes se tornem sujeitos críticos, participativos e agentes de transformação. 

 



 Este projeto é fruto dos registros, diálogos e das ressignificações vivenciados 

pela comunidade escolar que durante o processo de discussão contribuíram para a 

construção deste texto. O trabalho contou com a participação de pais/responsáveis, 

estudantes e colaboradores da escola, pois a crença é de que a mudança só pode ser 

concretizada quando todos estão comprometidos e agem no sentido de efetivá-la, 

para que ela deixe de ser apenas um sonho e transforme-se em realidade. 

 

As discussões realizadas e sistematizadas, de um lado consideraram a realidade 

pedagógica atual, valorizando os seus aspectos positivos. De outro, projetou uma 

prática pedagógica que nos promove a uma condição superior, resultante da nossa 

capacidade de idealizar uma realidade diferente. Assim, sonhamos com uma escola 

que assegure um processo educativo mais inclusivo, mais humanizado e humanizante, 

para que possam reconhecer nela um espaço permanente de formação e 

transformação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA  

NOME  

Centro Integrado de Atividades SESI-SENAI   (SESI CANDEIAS )  

 

2. ENDEREÇO 

Praça Doutor Gualberto Dantas nº 274 Centro. CEP 43805 - 010 Candeias – Bahia. 

Prédio Anexo: Praça Doutor Gualberto Dantas Fontes n° 138 Centro  CEP 43805 - 010 

Candeias – Bahia 

 

3. MANTENEDORA:  

Sistema FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia.  

 

4. NIVEIS DE ENSINO OFERTADOS 

Fundamental I e II 

5. PORTE  

Serão 529 vagas disponibilizadas para o ano de 2017, conforme o quadro abaixo:  

 

SÉRIE/TURMA VAGAS DISPONÍVEIS TURNO 

5° ANO A 36 VESPERTINO 

5° ANO B 35 VESPERTINO 

6° ANO A 37 TURNO INTEGRAL  

6° ANO B 38 TURNO INTEGRAL 

6° ANO C 37 TURNO INTEGRAL 

7° ANO A 35 TURNO INTEGRAL 

7° ANO B 34 TURNO INTEGRAL 

7° ANO C 40 TURNO INTEGRAL 

8° ANO A 39 TURNO INTEGRAL 

8° ANO B 38 TURNO INTEGRAL 

8° ANO C 36 TURNO INTEGRAL 

9° ANO A 38 TURNO INTEGRAL 

9° ANO B 40 TURNO INTEGRAL 

9° ANO C 40 TURNO INTEGRAL 

 

 

 



6. Perfil da clientela atendida 

 

O Centro integrado SESI SENAI  tem como principal clientela os dependentes 

de industriários residentes no município de Candeias, conforme consta no gráfico 1. 

Isso deve-se ao fato de que a nossa instituição, o Serviço Social da Indústria, é uma 

entidade que tem como objetivo contribuir diretamente para o bem-estar social dos 

trabalhadores da indústria e seus dependentes, incluindo a oferta de uma educação de 

qualidade.   

O público da nossa escola é formado por estudantes com a faixa etária entre 

09 a 15 anos, a sua grande maioria moradores do munícipio de Candeias, mas também 

atende estudantes de municípios circunvizinhos como Lauro de Freitas, Madre de 

Deus, São Francisco do Conde, Ferrolho, Caboto, Passagem dos Teixeira dentre 

outros.    

 

De acordo com o gráfico 2, atualmente a renda familiar dos dependentes de 

industriários encontra-se entre 1,5 a 4,5  salários mínimos. Este ano, especificamente 

por conta da crise econômica que o nosso país vem enfrentando, tivemos 5 casos de 

alunos com gratuidade, assim como o número significativo de estudantes que não são 

dependentes de industriários,  que denominamos de comunidade.  Ressaltamos que 

os estudantes que se encontram na categoria comunidade pagam valores de 

mensalidades diferenciadas e com o valor acima  do público-alvo desta escola.  

 

7. Gráfico 1. 

 

 

 



8. Gráfico 2. Renda Familiar 

 

 

 

9. QUADRO DE COLABORADORES 2017 

 

 COLABORADORES FUNÇÃO 

1.  Ana Cristina da Silva Santana Gerente de Unidade 

2.  Camila Neves Santa Barbara  Especialista da Gerência de Educação 

3.  Luiz Carlos Sacramento da Luz  Vice -Diretor Escolar  

4.  Aline Cruz de Souza Coordenadora Pedagógica 

5.  Jorge Leonardo Tosta de Cerqueira  Coordenador Pedagógico  

6.  Luciana Mota Guimarães Praça Psicopedagoga  

7.  Ana Claudia Neiva Santos  Bibliotecária  

8.  Flávia Pedreira de Lemos Neto  Analista de suporte ao negócio  

9.  Sandra Regina Jesus de Carvalho Analista de suporte ao negócio  

10.  Magnólia Pinho da Silva Matos Analista de suporte ao negócio  

11.  Letícia Soares São Paulo  Assistente de suporte ao negócio  

12.  Edina Rosangela da Costa Sacramento Auxiliar Administrativo  

13.  Natalia Maria Gomes Auxiliar Administrativo  

14.  Adriana Silva Moreira Auxiliar de disciplina 

15.  Elicarla Silva dos Santos Auxiliar de disciplina 

16.  Geiziane de Deus Mesquita  Auxiliar de disciplina 

17.  José Adriano Andrade de Sá Auxiliar de disciplina 

18.  Niracir da Cruz Santos  Auxiliar de disciplina 

19.  Uiltom Soares Gonzaga         Auxiliar de disciplina 

20.  José Orlando da Silva Aragão Auxiliar de Manutenção  

21.  Maria Vandete de Jesus Assistente operacional  

22.  Gleziana Soares Viana Secretária Acadêmica  

23.  Fábio Luiz Dantas Costa  Motorista 

24.  Marivalda Conceição dos Santos Santana Professora do EF I 

25.  Rosangela Barbosa de Souza Professora do EF I 

26.  Luciana Silva Ribeiro Professora de Português 

27.  Ivone Luciene Rios Muniz Maia Professora de Português 



28.  Patrícia Maria Filardi Barbosa Sampaio Professora de Português 

29.  Sheltom Delano Oliveira de Aragão Professor de Português 

30.  Carmem Alice Silva Rocha Professora de Inglês 

31.  Isabel Cristina Neves de Lima Professora de Inglês 

32.  Paulo Lopes do Nascimento Professor de Matemática  

33.  Renilda Martins Ribeiro  Professora de Matemática 

34.  Joana Kátia Amorim Drummond Professora de Matemática 

35.  Patrícia Barreto de Souza Professora de Matemática 

36.  Daniela Nunes do Nascimento Professora de História 

37.  Nadiclecia Jataraíba da Silva Professora de História 

38.  Eliana Vilma dos Santos Professora de Geografia 

39.  Jerusa Silva Moura Gonçalves Professora de Geografia 

40.  Danielle Mendes de Carvalho Costa Professora de Ciências 

41.  Gilvana Santos Barreto Professora de Ciências 

42.  Clóvis Campagnolo Professor da Educação Física 

43.  Marcelo Vinícius Conceição Arcanjo Professor da Educação Física 

44.  Kennessy Mnemosyne Souza Moreira Professor de Artes  

45.  Jaciara Ferreira dos Santos  Professora de Ética e Cidadania  

46.  Jean Ferreira Souza Professor de Dança  

47.  Luis Henrique de Souza Cardoso Professor de Robótica Educacional  

48.  Marcos Vinicio Sousa Oliveira Professor de Teatro 

49.  Rosamelia Assis Leone de Sousa Professora de Música  

50.  Vitória Aragão de Brito  Jovem Aprendiz administrativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo Geral 

 

O Centro de Atividades SESI SENAI tem como objetivo desenvolver 

integralmente o seu aluno, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social; 

desenvolver sua capacidade criadora, sua identidade e autonomia, mediante um 

processo de socialização; vivenciar experiências de participação a partir da 

manifestação e expressão do pensamento, numa comunidade educativa, que estimula 

o interesse pelo desenvolvimento do ser humano, da natureza, da sociedade e 

também o seu papel social. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Desenvolver políticas de Educação Básica de qualidade articuladas à formação 

profissional, observando os princípios da UNESCO: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver; 

 

 Promover, no processo de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento de um 

conjunto de habilidades e competências, que propicie a construção dos 

conhecimentos necessários para a vida em sociedade, visando à transformação 

da realidade; 

 

 Garantir a permanência do aluno na escola, a partir da sua motivação com 

vistas a construção de uma educação de melhor qualidade; 

 

 Promover a integração escola-comunidade; 

 

 Criar mecanismos de participação dos diferentes segmentos da comunidade 

escolar que traduzam o compromisso de todos na melhoria da qualidade do 

processo educativo, com o aprimoramento do trabalho pedagógico; 

 



 Ofertar cursos de Educação Básica, respeitando as diversidades, com foco na 

formação de um homem reflexivo, crítico, criativo e comprometido com o 

social; 

 

 Integrar teoria e prática de forma significativa, favorecendo a produção do 

conhecimento e o desenvolvimento da autonomia do aluno; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

O SESI Candeias é parte integrante do Serviço Social da Indústria - 

Departamento Regional da Bahia (SESI DR-BA) - entidade de direito privado sem 

fins lucrativos. 

  A Unidade de Candeias iniciou suas operações em maio de 1991, quando se 

tornou Centro Integrado SESI/SENAI, fruto de convênios celebrados entre 

SINDIPETRO (cessão do espaço físico) Prefeitura Municipal de Candeias (Recursos 

Humanos) e SENAI (curso de formação profissional), com essa parceria a Unidade 

oferecia serviços de educação, treinamentos e qualificação de mão de obra com 

foco na indústria da região.  

Já em dezembro de 2001, a Prefeitura Municipal de Candeias rompeu o 

acordo e anulou o convênio celebrado com a Unidade. Esta realidade, em 2002, 

contribuiu significativamente, para que, a escola passasse por uma reestruturação 

administrativa, quando 86% das pessoas foram efetivadas como colaboradores do 

SESI, que passou a assumir 100% da Gestão Escolar, ação que resultou no aumento 

das despesas orçamentárias do SESI. 

Atualmente, nossos serviços são focados no Ensino Fundamental N I e N II. 

Mudanças significativas ocorreram a partir de 2004, com a implementação da 

Gestão Participativa, às decisões tomadas no Grupo Estratégico influenciaram no 

crescimento qualitativo da Educação, provocando um reconhecimento interno da 

Rede SESI e principalmente por parte da comunidade e acionistas. Muitas 

melhorias foram implementadas: reforma da reestrutura física, investimento na 

capacitação dos professores, modernização das Salas de leitura, implantação do 

laboratório de robótica.  

É importante destacar que o Centro de Atividades SESI SENAI, obteve a sua 

“Autorização de Funcionamento” em 1991 e seu “Reconhecimento” em 1997, junto 

aos órgãos oficiais do Estado. 

 É ação precípua do Centro de Atividades SESI SENAI, no que diz respeito a 

nortear, definir e organizar suas ações educativas e educacionais, assegura o 

cumprimento das prerrogativas legais dispostas na Constituição Federal (1988), na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), no Plano Nacional de Educação 

(2001), no Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), no Plano Estadual de 



Educação, no Plano Municipal de Educação, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

nas Disposições do Conselho Nacional de Educação, nas Disposições do Conselho 

Estadual de Educação, nas Disposições do Conselho Municipal de Educação e no 

Programa de Expansão e Modernização da Rede SESI de Educação. 

 

Vejamos abaixo as citações que evidenciam linhas de ações legais da Rede Sesi 

Bahia:     

“As unidades da Rede SESI Bahia de Educação, inspiradas 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, têm por objetivo assegurar a plena formação do 
educando e o desenvolvimento de suas potencialidades 
como elemento de autorrealização e preparação para o 
trabalho, por meio da aquisição de conhecimentos e 
habilidades que favoreçam o exercício crítico, consciente 
e pleno da cidadania”.  (Título I Das Disposições 
Preliminares - Capítulo II Dos Princípios e Objetivos - 
Artigo 5º). 

 

 Surge em 2010, como desdobramento do Programa Educação para a Nova 

Indústria da CNI (Confederação Nacional das Indústrias), o projeto de Educação 

Integral em tempo integral que se justifica pela necessidade de redefinir o papel da 

educação na formação integral do sujeito, em um momento histórico que se torna 

indispensável à construção de uma base sólida para o desenvolvimento e formação 

humana no exercício crítico e consciente da cidadania e a sua inserção na vida 

produtiva.  

Ressaltamos que em 2014 o Departamento Regional do SESI Bahia iniciou o 

movimento de descontinuidade das séries inciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano), após estudos realizados apontarem que o número de evasão é muito maior no 

ensino médio. Desta forma, o DR Bahia decide ampliar suas vagas para oferta do 

ensino médio, visando à permanência e conclusão deste estudante na educação 

básica, fortalecendo o elo do ensino médio do SESI com educação profissional do 

SENAI, através do programa EBEP.  

 
 
 
 
 



MISSÃO 
 
Prover e operacionalizar soluções em educação e qualidade de vida visando à 
sustentabilidade da indústria na Bahia. 

 

VISÃO 
 
Ser referência na promoção da competitividade da indústria do Estado da Bahia.  
 
VALORES 

 Ética 

A prática de todas as ações estará sempre fundamentada em valores morais e 

na transparência das inter-relações com clientes, força de trabalho, 

mantenedores, fornecedores e sociedade. 

 Transparência 

Transparência das inter-relações com clientes, força de trabalho, 

mantenedores, fornecedores e sociedade. 

 Valorização das pessoas 

A busca e promoção incessante de efetiva participação sinérgica no processo 

de gestão visam resgatar as necessidades de autorrealização da força de 

trabalho. O Sistema FIEB reconhecerá, por meio de critérios claros e justos, o 

desempenho e comprometimento dos seus colaboradores. 

 Foco no cliente 

O êxito dos clientes do Sistema FIEB e sua fidelização aos seus produtos e 

serviços estarão assegurados pela constante prospecção e atendimento das 

suas necessidades. 

 Inovação 

A inovação, como um processo estratégico de reinvenção contínua do próprio 

negócio e de criação de novos conceitos de negócio, é uma prática 

imprescindível para que o Sistema FIEB oferte soluções modernas, em suas 

diversas áreas de atuação, voltadas para o aumento da competitividade e da 

capacitação de seus clientes. 

 Responsabilidade socioambiental 



O Sistema FIEB assume responsabilidades com a sociedade e o meio ambiente 

no qual está inserido. A responsabilidade socioambiental representa o 

compromisso contínuo na promoção da sustentabilidade das partes sociais 

envolvidas. 

  

CONCEPÇÃO CURRICULAR 

 

A concepção curricular da Escola do SESI - Centro de Atividades SESI SENAI 

pretende ultrapassar a estrutura das disciplinas isoladas, desarticuladas e linear, sendo 

desta forma organizada em Educação Integral em Tempo Integral. Para tanto, 

compreende que é necessário o estabelecimento de uma relação de reciprocidade e 

colaboração entre as diversas áreas de conhecimento para a efetiva melhoria da 

qualidade da Educação ofertada. 

  O diálogo e a cooperação permanente são fundamentais para a 

compreensão das múltiplas relações que constituem o mundo e a vida, nos quais os 

sujeitos, mediados pela comunicação, organizam-se e interagem construindo saber, 

cultura e condições necessárias à existência. De acordo com as contribuições de 

Ferraço (2006), 

...pensar os currículos de uma escola pressupõe, então, viver 
seu cotidiano que inclui, além do que é formal e 
tradicionalmente estudado, toda uma dinâmica das relações 
estabelecidas, ou seja, para se poder falar dos currículos 
praticados nas escolas, é necessário estudar os hibridismos 
culturais vividos nos cotidianos. (FERRAÇO, 2006. p. 10). 
 

O currículo deve, constantemente, redimensionar os espaços e tempos 

escolares, revendo as concepções e as práticas pedagógicas. Nesse contexto, a 

formação permanente dos educadores é indispensável, na medida em que promove a 

cooperação entre os envolvidos no processo educativo e possibilita mudanças com 

base na prática reflexiva, objetivando melhor qualidade para o processo de ensino  e  

aprendizagem.   

 

Nessa perspectiva, a educação ultrapassa a mera reprodução, possibilitando a 

troca de experiências e a construção de aprendizagens significativas. Assim, o currículo 

está diretamente relacionado ao contexto sócio-político-cultural, na medida em que é 

construído de forma dinâmica e participativa por meio de uma abordagem 



interdisciplinar, objetivando a formação do cidadão comprometido eticamente com a 

transformação da sociedade. 

 

Currículo Pedagógico 

 

 

 Sabe-se que o currículo escolar é um dos pontos mais difíceis a serem 

enfrentados pela escola. Assim sendo, é indispensável que a escola se reúna para 

discutir a concepção atual de currículo expressa tanto na LDBEN quanto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os diferentes níveis de ensino e também nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN's). A legislação educacional brasileira, tanto quanto à 

composição curricular, contempla dois eixos: 

 Uma Base Nacional Comum, com a qual  garantida uma unidade nacional, para 

que todos os alunos possam ter acesso aos conhecimentos mínimos 

necessários ao exercício da vida cidadã. A Base Nacional Comum é, portanto, 

uma dimensão obrigatória dos currículos nacionais e é definida pela união; 

 Uma Parte Diversificada do currículo, também obrigatória, que se compõe de 

conteúdos complementares, identificados na realidade regional e local, que 

devem ser escolhidos em cada sistema ou rede de ensino e em cada escola. 

Assim, a escola tem autonomia para incluir temas de seu interesse. 
 

É através da construção da proposta pedagógica da escola que a Base Nacional 

Comum e a Parte Diversificada se integram. A composição curricular deve buscar a 

articulação entre os vários aspectos da vida cidadã (a saúde, a orientação sexual, a vida 

familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a pluralidade 

cultural e as linguagens) com as áreas de conhecimento (Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, Geografia, História, Língua Estrangeira, Educação Artística, 

Educação Física).  

Pretende-se como forma de composição curricular no Centro de Atividades SESI 

SENAI, seguindo o que indica os Parâmetros Curriculares Nacionais a perspectiva 

interdisciplinar considerando, de forma efetiva que Interdisciplinaridade significa a 

interdependência, interação e comunicação entre campos do saber, ou disciplinas, o 

que possibilita a integração do conhecimento em áreas significativas. 



A escola deve, acima de tudo, fornecer as condições para que seus alunos 

participem da formulação e reformulação de conceitos e valores, tendo em vista que o 

ato de conhecer implica incorporação, produção e transformação do conhecimento, 

para o exercício de uma cidadania responsável.  

Cabe ao corpo pedagógico produzir, simultaneamente, diferentes formas de 

expressão do currículo, como as aulas Robótica Educacional, modalidades esportivas 

diferenciadas, a exemplo de rugby, le parcour,   oficinas de dança, teatro e música.  

Ao lado do currículo formal, determinado legalmente e colocado nas diretrizes 

curriculares, na proposta pedagógica e nos planos de trabalho, em ação, considerado o 

currículo real que é aquilo que de fato acontece na escola, e o currículo oculto, que é 

aquilo que não está formalmente explicitado, mas que perpassa o tempo todo, as 

atividades escolares, a exemplo de exclusão, furto, briga, bullying, mau uso dos 

espaços coletivos, dentre outras questões do cotidiano escolar e social.  

Essas expressões do currículo vão constituir o conjunto das aprendizagens 

realizadas pelos alunos, e o reconhecimento dessa trama, presente na vida escolar, vai 

dar à equipe da escola melhores condições para identificar as áreas problemáticas da 

sua prática pedagógica. 

Assim, no processo de elaboração da proposta pedagógica, deve estar definido 

“o que ensinar”, “para que ensinar”, “como ensinar”, garantidos em sua execução pela 

equipe gestora e a comunidade escolar, que nesse contexto, assumem papel 

fundamental: liderar a construção permanente da proposta pedagógica e as 

necessárias condições de viabilização da mesma, ratificando que a Formação 

Continuada de seus professores visa o desenvolvimento, com competência, do 

currículo expresso na proposta pedagógica. 

 

 

 

 

 

 



 

SESI CANDEIAS 
 

MATRIZ CURRICULAR – 1º ao 5º ANO 

ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 

ADAPTAÇÃO À LEI Nº 9394/96 E À RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2/98 

(DURAÇÃO – NOVE ANOS) 

ANO 2017 

 

 

Dias Letivos: 200 

 

Semanas Letivas: 40 

 

Dias Semanais: 05 

 

Nº de horas/dia: 04 

 

 

 

  

 

BASE NACIONAL COMUM 

 

PARTE DIVERSIFICADA 

C
H

 A
N

U
A

L
 

(H
o
ra

s
 A

u
la

s
) 

Áreas de 

conhecimento 

 

Aspectos da Vida 

Cidadã 

L
ín

g
u

a
 P

o
rt

u
g

u
e

s
a
 

M
a

te
m

á
ti

c
a
 

H
is

tó
ri

a
 

G
e
o

g
ra

fi
a
 

C
iê

n
c

ia
s
 

E
d

u
c

a
ç
ã
o

 F
ís

ic
a

 

E
n

s
in

o
 R

e
li
g

io
s

o
 

L
ín

g
u

a
 E

s
tr

. 
M

o
d

. 

In
g

lê
s
 

É
ti

c
a
 e

 C
id

a
d

a
n

ia
 

A
rt

e
s
 

C
iê

n
c

ia
 e

 T
e

c
n

o
lo

g
ia

 

 

T
e

a
tr

o
 

M
ú

s
ic

a
 

 

D
a
n

ç
a
 

 

Saúde 

  

X X X X X X X X X X X X X X  

Sexualidade 

 

X X X X X X X X X X X X X X  

Vida Familiar e Social 

 

X X X X X X X X X X X X X X  

Meio Ambiente 

 

X X X X X X X X X X X X X X  

Trabalho 

 

X X X X X X X X X X X X X X  

Ciências e 

Tecnologia 

X X X X X X X X X X X X X X  

Cultura 

 

X X X X X X X X X X X X X X  

Linguagens 

 

X X X X X X X X X X X X X X  



 

CARGA HORÁRIA POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

1º ANO X X X X X X I X X X X X X X X 

2º ANO X X X X X X I X X X X X X X X 

3º ANO X X X X X X I X X X X X X X X 

4º ANO X X X X X X I X X X X X X X X 

5º ANO 280 200 80 80 80 40 I 40 40 40 80 40 40 40 1080 

 

TOTAL GERAL 

280 200 80 80 80 40 I 40 40 40 80 40 40 40 1080 
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MODALIDADES DE ESPORTE 

 

C.H 

ÁREAS DE CONHECIMENTO COM 

TURMAS DESDOBRADAS 

   

   

   

NOTA: 1 – O Currículo deve ser composto de uma Base Nacional Comum e da Parte Diversificada, ambas 

integrando e articulando os Aspectos da Vida Cidadã (Saúde, Sexualidade, Vida familiar e Social, Meio 

Ambiente, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Cultura e Linguagens) com as áreas de Conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESI CANDEIAS 
 

MATRIZ CURRICULAR – 6º ao 9º ANO 

ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 

ADAPTAÇÃO À LEI Nº 9394/96 E À RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 02/1998 e 3/2005 

(DURAÇÃO – NOVE ANOS) 

ANO 2017 

 

 

Dias Letivos: 200 

 

Semanas Letivas: 40 

 

Dias Semanais: 05 

 

Nº de horas/dia: 08 

Tempo Integral 
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Saúde 

  

X X X X X X X X X X X X X X X 

Sexualidade 

 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Vida Familiar e Social 

 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Meio Ambiente 

 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Trabalho 

 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Ciências e Tecnologia X X X X X X X X X X X X X X X 

Cultura 

 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Linguagens 

 

X X X X X X X X X X X X X X X 

 

CARGA HORÁRIA POR ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 



6º ANO 280 280 120 120 120 80 80  

I 

120 40 80 X 40 40 40 1440 

 

7º ANO 

280 280 120 120 120 80 80  

I 

120 40 80 X 40 40 40 1440 

 

8º ANO 

280 280 120 120 120 80 80  

I 

120 40 80 X 40 40 40 1440 

 

9º ANO 

280 280 120 120 160 80 80  

I 

120 40 80 40 40 40 40 1520 

 

TOTAL GERAL 

1120 1120 480 480 520 320 320  

I 

480 160 320 40 160 160 160 5840 
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MODALIDADES DE ESPORTE 

 

C.H 

ÁREAS DE CONHECIMENTO COM 

TURMAS DESDOBRADAS 

   

   

   

NOTA: 1 – O Currículo deve ser composto de uma Base Nacional Comum e da Parte Diversificada, ambas 

integrando e articulando os Aspectos da Vida Cidadã (Saúde, Sexualidade, Vida familiar e Social, Meio Ambiente, 

Trabalho, Ciência e Tecnologia, Cultura e Linguagens) com as áreas de Conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFETIVA 

ÉTICA 

SOCIAL 

CUTURLA 

INTELECTUAL 

FORMAÇÃO 
INTEGRAL DO 
SER HUMANO 

A Educação Integral em Tempo Integral  

 

O Centro de Atividades SESI SENAI - enquanto instituição preocupada em ser 

referência em ensino na Cidade de Candeias, acolhe essa manifestação nacional de 

necessidade de ampliação do tempo da educação, e, assim, busca implantar a 

Educação Integral em Tempo Integral como elemento metodológico estratégico para a 

melhoria dos índices de desempenho educacional. 

Assim, a Educação Integral aqui implantada se integra as demandas curriculares  

de implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, vejamos o que nos fala o Parecer 

CNE/CEB, de 07 de Julho de 2010, pág. 11: 

O currículo da escola de tempo integral, concebido 
como uma projeto educativo integrado, deve 
prever uma jornada escolar de, no mínimo 7 ( 
sete) horas diárias. A ampliação da jornada poderá 
ser feita mediante o desenvolvimento de atividade 
como as de acompanhamento e apoio pedagógico, 
reforço, e aprofundamento da aprendizagem e 
pesquisa científica, cultura e  arte, esporte e lazer, 
tecnologias da comunicação e informação, 
afirmação da cultura dos direitos humanos, 
preservação do meio ambiente, promoção da 
saúde, entre outras, articulações com 
componentes curriculares e áreas de 
conhecimento, bem como as vivências e práticas 
socioculturais. 

Diante do exposto acima, as ações deverão ser desenvolvidas dentro de espaço 

escolar, conforme a disponibilidade da escola, ou externamente, em espaços variados 

da cidade ou do território em que está localizada a escola. 

Nossa Escola tem como principal premissa, oportunizar o desenvolvimento  

integral do ser humano, em todas as suas dimensões. Diante disso, a formação 

acadêmica deve refletir valores e crenças que formem e dê sentido a experiência 

humana – afetiva, ética, social, cultural e intelectual.  

 

 

 

 



 Concepção Prática da Avaliação Escolar 

 

A avaliação deve ser entendida como um processo contínuo da educação 

relacionada ao desenvolvimento do ensino e aprendizagem. É preciso que a avaliação 

seja diagnóstica, processual e mediadora, envolvendo toda a comunidade escolar.  

 

Nesta concepção: 

Avaliar não é apenas medir, mas, sobretudo sustentar o 
desempenho positivo dos alunos (...) não se avalia para 
estigmatizar, castigar, discriminar, mas para garantir o direito à 
oportunidade. As dificuldades devem ser transformadas em 
desafios, os percalços em retomadas e revisões, as 
insuficiências em alerta. (DEMO, 2000, p. 97). 

 

O caráter diagnóstico da avaliação assume a função de um processo 

abrangente, relacionado à aprendizagem do educando e concomitantemente a 

organização do ensino e as relações que se estabelecem em sala de aula. A avaliação 

processual constitui-se na análise e reflexão do programa de aprendizagem, das 

atividades curriculares, do desenvolvimento do educando, bem como da ação do 

educador.  

 

A ação avaliativa mediadora permite aos educandos expressar e discutir os 

saberes, realizar tarefas diversificadas que auxiliam no diagnóstico das dificuldades e 

possíveis descobertas de soluções. Tais possibilidades de reflexão do processo ensino e 

aprendizagem utilizam os registros de avaliação como instrumento de 

acompanhamento dos alunos em seu processo de construção do conhecimento. 

 

Assim, a Escola propõe a avaliação como instrumento para acompanhar a 

aprendizagem, permitindo ao educador diagnosticar o que o aluno aprendeu ou não, 

para aperfeiçoar as situações de aprendizagem propostas. Nesse sentido, assegura-se 

que os processos de construção de conhecimento estabeleçam relação com as 

características dos alunos,  com a educação básica e profissional em consonância ao  

espaço educativo e aos desafios de um mundo complexo e globalizado.  

  



Em qualquer nível de ensino, a avaliação não existe e não opera por si mesma, 

pois deve estar articulada a um projeto ou um conceito teórico, assim é determinada 

pelas concepções que fundamentam a proposta de ensino. Segundo Caldeira (2000): 

 
A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está 
delimitada por uma determinada teoria e por uma determinada 
prática pedagógica. Ela não ocorre num vazio conceitual, mas 
está dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de 
homem, de educação e, conseqüentemente, de ensino e de 
aprendizagem, expresso na teoria e na prática pedagógica. 
(CALDEIRA, 2000. p. 122) 

 
 

A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem não é uma atividade 

neutra, pois é necessário compreender que há uma política e uma ciência que dão 

suporte a esse processo de ensinar e de aprender que acontece na prática pedagógica 

na qual a avaliação se inscreve. Esta é uma atividade intencional e planejada. 

 

É indispensável, também, que, sistematicamente, a escola promova a avaliação 

dos processos tanto no âmbito institucional quanto educacional. Assim, é valido 

salientar a importância do compromisso coletivo de todos os segmentos da escola com 

o objetivo de promover ações que venham contribuir com a aprendizagem do aluno, 

com o currículo e com a prática pedagógica docente. 

 

Portanto, nas salas de aula e até nas práticas mais rotineiras, a avaliação deverá 

estar presente, de modo que seja um processo contínuo, reflexivo, individualizado e 

coletivo, múltiplo e participativo, com o objetivo de promover as mudanças 

necessárias ao alcance das metas e dos propósitos do Centro de Atividades SESI SENAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

 

A LDBEN, no seu artigo 24, inciso V, considera o processo de construção do 

conhecimento contínuo e progressivo, devendo a avaliação a ele se adequar. A 

Aprendizagem nesse sentido comporta elementos de ordem subjetiva e objetiva e, 

portanto, deve privilegiar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Assegura que 

a escola deve reconhecer e aproveitar o saber que o aluno traz, construído fora dela 

ou em outras experiências escolares, que deve ser reconhecido e aproveitado. Admite 

que o aluno possam avançar nas aprendizagens dos conteúdos próprios de uma 

determinada série e, por isso, ser promovido à série seguinte, antes mesmo da 

conclusão do ano letivo, bem como a classificação e a reclassificação. 

A função central da avaliação é a de obter informações sobre os avanços e as 

dificuldades de cada aluno, de modo a permitir ao professor planejar e replanejar o 

processo de ensino- aprendizagem. Assim, a avaliação de aprendizagem está a serviço 

do planejamento do ensino e, por conseguinte, a serviço da evolução acadêmica do 

aluno, sem que com isso, desmereçamos o seu desenvolvimento cognitivo. 

Vasco Moretto (2002) afirma que “... não é acabando com a prova escrita ou 

oral que melhoraremos o processo de avaliação da aprendizagem, mas ressignificando 

o instrumento e elaborando-o dentro de uma nova perspectiva pedagógica”. 

 

Preocupada em ultrapassar essa prática ineficiente de avaliação, que foca com 

maior ênfase e peso classificatório o aspecto quantitativo alcançado e qualifica o aluno 

a partir da pontuação que alcança, como se o real aprendizado pudesse ser 

determinado em números, o Centro de Atividades SESI SENAI, conduz as discussões e 

criação de oportunidades de reflexão e de alternativas que favorecem o 

equacionamento local, de questões naturais surgidas nos processos avaliativos, em 

que são inseridos os alunos. Essa preocupação ganhou lugar de destaque em todos os 

encontros e reuniões cuja intenção era a de revisão da proposta pedagógica da escola, 

a ser refletida neste Projeto Político Pedagógico. 

Dessa forma a proposição aqui apresentada, é resultado de estudo sobre a 

legislação atual, no que se refere à temática, em análise de experiências vivenciadas 

por outras instituições de ensino, e em clara definição dos objetivos, dos critérios e dos 

instrumentos de avaliação dos resultados escolares e também da autoavaliação da 



escola, de maneira que ocorra uma contribuição significativa para análise e inclusão no 

Regimento Escolar. 

Onde o mesmo nos traz:  
 
Art.77 A avaliação da aprendizagem tem por objetivos:  
 
I. Diagnosticar a situação de aprendizagem do educando para estabelecer os objetivos 

que nortearão o planejamento da ação pedagógica;  

II. Verificar os avanços e dificuldades do educando no processo de apropriação, 

construção e recriação do conhecimento, em função do trabalho desenvolvido, 

inclusive, adaptando e mediando instrumentos avaliativos para contemplar alunos 

com deficiência e/ou dificuldade de aprendizagem;  

III. Fornecer aos educadores elementos para uma reflexão sobre o trabalho, tendo em 

vista a retroalimentação do planejamento;  

IV. Possibilitar aos educandos tomarem consciência de seus avanços e dificuldades, 

visando o seu envolvimento no processo de aprendizagem;  

V. Embasar a tomada de decisão quanto à promoção dos educandos;  

VI. Embasar as decisões de Conselho de Classe acerca da necessidade de 

procedimentos paralelos ou intensivos de recuperação de aprendizagem, de 

classificação ou reclassificação de alunos. 

 

- Da Avaliação do Aproveitamento 

 

A verificação do rendimento escolar do Centro de Atividades SESI SENAI 

compreende a avaliação do aproveitamento, que tem por objetivo averiguar a 

mudança de comportamento do aluno e a apuração da assiduidade, observando-se os 

seguintes critérios: 

 

 Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados obtidos 

durante o período letivo; 

 

 O sistema de avaliação do Centro de Atividades SESI SENAI, obedece ao regime 

de 3 (três) unidades ao longo do ano letivo, para todas as turmas do Ensino 

Fundamental; 



 

 Obrigatoriedade de estudos de recuperação, ao final do período letivo, para os 

casos de baixo rendimento escolar; 

 

 

 A avaliação do aproveitamento do Ensino Fundamental será expressa através 

de uma escala de 0 (zero) a dez (10), considerando-se aprovado o aluno que:  

 

 Na Unidade letiva: obtiver a média de 6,0 (seis) pontos em cada 

disciplina.  

 

 No Ano Letivo: o aluno que obtiver no mínimo 18,0 (dezoito) pontos 

no somatório final das Unidades.  

 

 * Entende-se por aspecto qualitativo aqueles revelados pelo aluno no processo de 

ensino e aprendizagem. Que se apresentam com habilidades necessárias ao ato 

complexo do aprender e que compõem a qualidade individual e de grupo. Sendo 

revelados nos domínios de conteúdos oferecidos ou na execução de atividades 

desenvolvidas, de modo a sentir-se o nível crescente do seu desenvolvimento. 

 

* Entende-se por aspecto quantitativo a verificação do volume de conteúdos 

adquiridos e de atividades programadas desenvolvidas pelo aluno, de acordo com as 

fases do seu desenvolvimento e ajustamentos previstos nas Leis vigentes. 

A avaliação será contínua e abrangente, feita sempre, através de atividades 

avaliativas de caráter individual ou em grupo, questionários, exercícios, relatórios e 

outros instrumentos pedagogicamente aconselháveis. 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Pontuação das Unidades 

 

As Unidades e Pontuações estão assim distribuídas:  

 

 

Peso 1 

 

Peso 2 

 

Peso 3 

 

4,0 

 

2,0  

 

4,0 

1,0 qualitativo 
1,5 projeto 

1,5 trabalhos, pesquisas e 

etc. 

 

Avaliação parcial 

 

Avaliação final 

 

Sistema de Recuperação 

 

 As concepções de aprendizagem e de avaliação, implícitas na LDBEN, colocam 

a obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo, o que deve constituir procedimento usual dentro da organização e meta a ser 

perseguida na Proposta Pedagógica das instituições brasileiras de ensino. 

 

1 - O professor da disciplina deve realizar o planejamento das aulas de recuperação. 

 2 - O nível das questões de recuperação deve ser igual ao das provas do ano letivo, de 

acordo com os descritores, “pois não devemos utilizar a recuperação como meio de 

punição, mas como meio para corrigir as deficiências dos alunos”; 

3 – A recuperação acontecerá de modo paralela, tendo 02 aulas para explicação dos 

assuntos, uma avaliação escrita no valor de 9,0 pontos e uma lista de atividades no 

valor de 1,0 ponto – fechando o peso de 10,00 pontos.  



4 – Após avaliação realizada pelo aluno(a), o educador deverá corrigir e lançar a 

respectiva nota no sistema educacional. Ficando registrada como nota base, a nota 

mais alta do aluno(a) e a nota secundária, registrada no sistema.  

 

Sistema de Conselho de Classe 

 

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 12, inciso VI, 

estabelecendo uma nova perspectiva de Planejamento Participativo, foi atribuído às 

escolas um caráter de autonomia em definir as suas regras democráticas, atentando 

para umas das suas funções – Inovação: inclusão da participação da Comunidade 

Escolar. 

 

Nesse contexto, se faz necessária, a implementação de nova dinâmica ao 

Conselho de Classe, pois diante da perspectiva de gestão Participativa, o Conselho de 

Classe emerge com a função precípua de possibilitar uma maior reflexão avaliativa em 

torno dos conteúdos dados, da qualidade do trabalho desenvolvido, do 

aproveitamento dos alunos, do desempenho dos envolvidos no processo de ensino e 

no de aprendizagem, da metodologia utilizada pelos professores bem como a 

estrutura física e a administração geral da escola em relação às ações que incidem na 

melhoria do Ensino e da Instituição Escolar como um todo – Caráter da coletividade e 

da legitimidade. Portanto, não poderá ocorrer após o fechamento da caderneta 

escolar. 

 

De forma consciente os atores desse processo (Conselho de Classe), analisam 

suas ações e reorientam o fazer pedagógico, a partir de fatos apresentados na 

dinâmica do dia a dia dentro e fora da sala de aula em metas traçadas neste Projeto 

Político-Pedagógico. Tal ação acontece com a participação dos lideres e vice -líderes 

das turmas do Fundamental I e II ( 5° ao 9° ano ).  

 

A ação esperada, portanto, nessa tendência, é favorecer o entendimento 

coerente sobre a prática da escola, a história de vida do aluno, a prática conscienciosa 

do professor, a ética circulante na relação entre os envolvidos, o comprometimento 



dos pais, a ação pedagógica além da prática de ensinagem, métodos e técnicas 

pedagógicas, ação coordenativa, o currículo e a articulação da equipe diretiva. 

 

O Conselho de Classe é oportunidade de exercício da função social da escola, 

pois é momento em que, representantes da Comunidade Escolar discutem, analisam e 

constatam as dificuldades no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, no 

qual, as pessoas se auxiliam na busca de resoluções coerentes e inovadoras, ações e 

soluções que visem o alcance de objetivos que favoreçam o desejado sucesso 

educacional. 

 

Não está nas possibilidades da escola mudar as 
características de vida dos alunos ou de suas 
famílias, mas, a escola pode e deve mudar as 
formas e condições do serviço prestado, 
conforme as características dos alunos (PENIN, 
1992). 

 

 

Resgata-se aqui, mais uma vez, a importância da necessária avaliação dos 

aspectos qualitativos através da consideração de parâmetros revelados pelo aluno no 

processo ensino-aprendizagem e que se apresentam como habilidades que foram 

construídas e que compõem a qualidade individual e de grupo, e mais aqueles 

revelados no domínio de conteúdos oferecidos ou na execução de atividades 

desenvolvidas, de modo a sentir-se o nível crescente do seu desenvolvimento. 

 

Na avaliação dos aspectos quantitativos, aplica-se o mesmo princípio norteador 

válido para as avaliações normais do ano letivo, portanto, deve-se considerar como 

parâmetro a verificação do volume de conteúdos adquiridos e de atividades 

programadas desenvolvidas pelo aluno, de acordo com as fases do seu 

desenvolvimento e ajustamentos previstos nas leis vigentes. 

 

 No ano de 2016, realizamos o conselho de classe com a participação dos 

alunos ( líderes e vice líderes ) do Fundamental II no final das unidades letivas. Os 

alunos escolhidos pelas turmas, passam por uma formação mensalmente com o 

serviço psicopedagógico sobre a importância de ser um líderes fortalecendo os direitos 

e deveres na Escola. Durante o conselho de classe, os mesmos participam apenas num 

primeiro momento, trazendo para o corpo docente, coordenação pedagógica e serviço 



de psicopedagogia uma avaliação qualitativa, dificuldades de aprendizagem, 

comportamento dentre outras situações. No segundo momento do conselho de classe, 

o corpo docente da Unidade sob mediação da coordenação pedagógica traz o perfil 

das turmas, registros de comportamentos e dificuldades de aprendizagens com base 

nos descritores e quais as capacidades e habilidades ainda não adquiridas.         

 

GESTÃO ESCOLAR  

 

Gerência da Unidade de Negócio  
 
Gerencia as políticas e processos relacionados à Unidade de Negócio por meio da 

gestão de recursos, da prospecção, do planejamento e da execução dos serviços e 

projetos, gerenciando todas as atividades relacionadas aos negócios de competência 

da sua área, garantindo atendimento às diretrizes e padrões da instituição. Realiza 

acompanhamento do desempenho da área e representa a instituição (nas escolas de 

Piatã e Candeias, o Diretor Escolar exerce esse papel).  

 
Diretor(a) Escolar  
 
O(A) Diretor(a) Escolar, no seu papel de liderança, fundamental ao processo de gestão 

democrática e participativa, é o profissional articulador, integrador e responsável por 

todas as atividades desencadeadoras do processo educacional.  

 
Vice-Diretor(a) Escolar  
 
Assessora o Diretor (a) Escolar no desempenho de suas atribuições específicas e 

responde pela direção da escola quando lhe for determinado, a exemplo dos casos de 

ausência deste, bem como supervisiona, coordena e acompanha o Núcleo de Apoio 

Técnico-Pedagógico. 

 
Coordenador (a) Pedagógico(a)  
 
Em articulação com a Direção/Vice-Direção da Unidade Escolar, acompanha o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, promovendo, inclusive, a 

formação continuada em serviço de professores. Participa da elaboração, execução e 

avaliação do Projeto Político Pedagógico e proposta curricular; presta assessoria 

técnica e pedagógica ao corpo docente na análise e elaboração dos planos de ensino; 

auxilia no desenvolvimento de projetos de ensino e de aprendizagem; presta 



informações aos estudantes, pais e responsáveis sobre a frequência e o desempenho 

escolar; participa da elaboração do plano de ação do trabalho docente a partir do 

levantamento das dificuldades do ensino e da aprendizagem; organiza o serviço de 

atendimento a professores, alunos e funcionários, bem como a terceiros, no que se 

refere a informes e esclarecimentos solicitados.  

 
Psicopedagogo(a)  
 

Em articulação com a Coordenação Pedagógica, Professores e Atendimento 

Educacional Especializado, atua no planejamento, execução e avaliação do 

desenvolvimento de projetos e programas pedagógicos por meio de aplicação de 

metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Participa 

da elaboração e atualização do Projeto Político Pedagógico da escola, identifica, 

acompanha e avalia o desenvolvimento do estudante em relação aos processos de 

ensino e aprendizagem. Orienta os estudantes frente aos assuntos que dizem respeito 

a escolhas acadêmicas e profissionais, relacionamentos com os colegas e vivências 

familiares, com foco na aprendizagem, encaminhando os estudantes com dificuldades 

e/ou distúrbios educacionais para serviços especializados. Atende e orienta os pais 

e/ou responsáveis referentes às situações que guardam relação com a aprendizagem 

dos estudantes e educadores nos assuntos relativos ao desenvolvimento educacional, 

em especial no que se refere à Educação Inclusiva. 

 

Bibliotecário(a)  
 
Responsável também pela reunião, organização, preservação e disseminação do 

acervo da biblioteca escolar e pela execução, acompanhamento, avaliação dos 

projetos e dos processos administrativos e pedagógicos pertinentes à Biblioteca 

Escolar. Orienta os usuários nas pesquisas e consultas.  

 

Secretaria Escolar  
 
Tem a função de dar suporte ao processo educacional, auxiliando o(a) 

Diretor(a)/ViceDiretor(a)Escolar nas atividades relativas à documentação e 

escrituração escolar, organização e atualização de arquivos, expedição e controle de 

expedientes e atualização de cópias da legislação em vigor. É o órgão responsável pelo 



registro, segurança e autenticidade da vida escolar do aluno, arquivo, fichário e 

correspondências.  

 
Professor (a)  
 
Responsável pela gestão em sala de aula. Visa desenvolver competências e habilidades 

necessárias ao estudante, de forma contextualizada, problematizadas em situações 

reais e concretas, na perspectiva de que ele tenha possibilidade de agir com 

autonomia, capacidade e responsabilidade no contexto social.  

 
Auxiliar de Disciplina  
 
Presta apoio operacional na rotina escolar do corpo discente, docente e pedagógico, a 

partir do acompanhamento disciplinar, entrega de avisos e prestação de primeiros 

socorros perante ocorrências de acidentes com os estudantes. Executa atividades de 

suporte à instituição por meio do controle de utilização das salas, auxílio em eventos e 

atividades extraclasse.  

 
Central de Atendimento a Pais e Estudantes  
 
Responsável pelas orientações nos atendimentos em geral a pais e estudantes em 

situações relevantes do estudante, como problemas de saúde, indisciplina, atrasos, 

fardamentos inadequados, ausências nas aulas, com os devidos registros, dando 

tratamento e/ou encaminhando às áreas específicas da escola. (Não se aplica para as 

escolas de Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, Feira de Santana, 

Ilhéus/Itabuna e Barreiras, nestas escolas, a Coordenação Pedagógica assume esta 

atividade).  

 
Setor Administrativo-Financeiro  
 

Tem a função de proporcionar suporte ao conjunto de ações complementares de 

natureza administrativa relativa às atividades de: vigilância, entrada e saída de alunos, 

professores e funcionários, limpeza, manutenção e conservação das áreas internas e 

externas do prédio onde funcionam as atividades, controle, manutenção, conservação 

e aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais didático-pedagógicos, tesouraria, 

contabilidade, setor pessoal e almoxarifado, biblioteca e videoteca, reprografia e 

suporte de informática.  

 



ESTRUTURA FÍSICA 

 

Dependências Quantidade 

Sala de professores 01 

Sala da coordenação pedagógica 01 

Biblioteca 01 

Secretária 01 

Sala administração 01 

Sala da gerência 01 

Pátio 01 

Sala de aula 08 

Auditório com capacidade para 100 pessoas 01 

Copa e Cozinha 01 

Deposito de educação física 01 

Depósito de produtos de limpeza 01 

Banheiros 20 

Deposito de educação  01 

Sala de qualidade  01 

Depósito/arquivo  01 

Salão com palco  01 

Quadra de esportes  01 

Refeitório  01 

Sala da vice direção  01 

 

 

 

 

 

 

 



PREDIO ANEXO  

 

 

Dependências Quantidade 

Sala de aula  06 

Banheiros  04 

Sala da coordenação  01 

Sala dos professores  01 

Sala Múltipla 01 

Laboratório de ciências  01 

Deposito de limpeza  01 

Refeitório  01 

 

 

Projetos de aprendizagem  

 

 Educação Integral – A família no processo educativo  

 SNLB – Semana Nacional do livro e da Biblioteca 

A semana tem como objetivo incentivar a leitura e estimular a construção do 

conhecimento, difundir o livro e divulgar o papel da biblioteca como instrumento de 

democratização, bem como promover a informação e o acesso a diversas formas de 

manifestações artísticas e culturais. 

 Robótica Educacional  

O Projeto Lego é uma ferramenta didático - pedagógica que propõe um Modelo 

de Educação Tecnológica / Robótica baseado nos quatro pilares da Educação proposto 

pela Unesco que busca tornar os alunos capazes de se responsabilizar por suas 

próprias aprendizagens, adquirindo competências, conhecimentos, habilidades e 

atitudes que lhes faltam, a fim de conseguir o que preconiza Perrenoud: substituir 

cabeças bem cheias por cabeças bem feitas. 

O Projeto desenvolve atividades de acompanhamento do desenvolvimento do 

projeto na escola apoiando os professores na elaboração e avaliação dos 

planejamentos articulados com a ferramenta Lego, de realização de formações inicial e 



continuada dos docentes para utilização da ferramenta de coordenação e organização 

de atividades e eventos vinculados ao projeto, tais como: aulas, oficinas com pais, 

oficinas de robótica com os alunos; projetos de aprendizagem de apresentação do 

projeto em reuniões com equipe escolar e / ou pais de elaboração trimestral de 

relatórios de acompanhamento do desenvolvimento do projeto e de controle dos 

materiais do Laboratório Lego, entre outras atividades. 

Para desenvolvimento do projeto utilizam-se nas aulas kits tecnológicos da 

Lego que são fundamentados por fascículos paradidáditos que contemplam os temas 

transversais propostos pelos PCNs. Esses fascículos envolvem desafios e situações 

problemas para iniciar os alunos na área de tecnologia, vivenciando através de 

montagens os conteúdos aprendidos em sala de aula. 

 Tutoria  

O professor-tutor é responsável por acompanhar o rendimento dos alunos, nos 

aspectos acadêmicos e comportamentais. É regra que o professor-tutor seja regente 

da turma em que ele responderá na modalidade de tutoria. 

A autonomia do professor-tutor esta diretamente relacionada à sua 

Coordenação Pedagógica, vez que, tendo o mesmo, o direito e atribuição de atender a 

Pais e Alunos que julgar pertinente a orientação de estudos, fará sempre em 

consonância com a sua Coordenadora Pedagógica. Toda essa atividade ocorre baseada 

em registros e avaliação de todos os processos, continuadamente. 

Nessa relação mais estreita, é o professor-tutor, mais um grande colaborador no 

processo educacional dos alunos da Unidade, somando forças ao trabalho da Gerência, 

da Psicopedagogia, da Pedagogia e demais Especialidades.  

 Atendimento educacional especializado – AEE  

 

 A educação inclusiva é um direito assegurado na Constituição Federal para todos os 

alunos e a efetivação desse direito deve ser cumprido pelas redes de ensino, sem nenhum tipo 

de distinção. Assim, o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais constitui 

uma medida estruturante para a consolidação de um sistema educacional inclusivo que 

possibilite garantir uma educação de qualidade. O atendimento Educacional Especializado- 

AEE é uma forma de garantir que sejam, de fato reconhecidas e atendidas as 

particularidades de cada aluno com necessidade especial no ensino regular.  

 



Que cidadão queremos formar 
 

 

Cidadania é a qualidade do indivíduo no gozo dos direitos civis, políticos e 

sociais previstos em lei, o que o faz devedor do cumprimento de deveres 

determinados legalmente. Essa é uma configuração legal, pois diferenças de gênero, 

étnicas e religiosas reproduzem desigualdades sociais, apesar do que determinam as 

leis. 

A despeito de se considerar que competências, conhecimentos, habilidades e 

valores são básicos para a vida do cidadão, em qualquer lugar do mundo, é também 

reconhecida, hoje, a necessidade da preservação e do desenvolvimento de aspectos 

que constituem a especificidade das diversas culturas. Isso significa dizer que o espaço 

da escola é o da formação de cidadãos capazes de enfrentar os novos desafios do 

mundo contemporâneo, mas que tenham consciência de suas raízes históricas, 

conhecimento da produção cultural de seu povo, de forma a afirmar a sua identidade. 

É o espaço do ensino competente que, sem negar as tradições e, até mesmo, 

tomando-as como base, prepare seus alunos para a plena participação na vida 

econômica, sociopolítica e cultural do país. Para que isso se torne possível, 

recomenda-se: 

 Que o coletivo da escola tome essas questões como foco de discussão, 

passando a entender, com maior clareza, tanto a concepção de cidadão posta 

nos documentos oficiais que definem e orientam a educação brasileira, quanto 

à dimensão do papel que a escola tem na sua formação; 

 

 Que a escola desenvolva mecanismos de conhecimento de quem são seus 

alunos, quais as suas condições de vida, as suas aspirações, as expectativas da 

família e da comunidade; 

 

 

 Que sejam realizados levantamentos e estudos das manifestações culturais 

locais (religiosas, folclóricas, esportivas, artísticas) que, incorporadas ao 

currículo, estabeleçam elos significativos com o conhecimento escolar formal, 

fazendo emergir a identidade de cada grupo ou comunidade que participa da 

escola; 



 Que, a partir das questões anteriores, sejam propriamente escolares, 

necessárias ao exercício da cidadania, na área de atuação da escola. 

 

 O Processo de aprendizagem deve estar associado de forma transdisciplinar e 

multicultural, para possibilitar que o educando atue positivamente na resolução de 

conflitos sejam eles étnicos, raciais, políticos, religiosos ou culturais. O docente assim 

estará apto para suprir as exigências do mundo na construção de uma sociedade mais 

justa para suprir as exigências do mundo atual com oportunidades para si e os demais, 

com vista à melhoria da qualidade de vida.  

O processo de aprendizagem que ocorre dentro de uma instituição de ensino, não 

pode ser visto como mera acumulação de conhecimentos ou aquisições, mas como 

uma construção ativa que visa a ampliação e uma transformação das ideias, uma 

modificabilidade cognitiva estrutural, um processamento de informação mais 

diversificado, transcendente e plástico, consubstanciando a função de facilitação e de 

mediatização intencional daquele que ocupa o lugar de ensinante. 

O aprendizado de vida por parte dos alunos começa antes de frequentarem a 

escola. Qualquer relação de aprendizado que o aluno defronta na escola vem sempre 

acompanhada por uma história prévia. 

Na escola está direcionado para a assimilação dos conhecimentos científicos, sem 

que com isso, deixemos de perceber que quem aprende acessa conteúdos do seu 

mundo interno, muitas vezes manifestado através do imaginado. O imaginário é nato 

ao indivíduo. Para Vygotsky (2000) “uma situação imaginária não é algo fortuito na 

vida da criança, pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança 

em relação às restrições situacionais.” 

Ao longo da vida, e especialmente nos primeiros anos de vida, ela “desenvolve 

novos graus de combinação, principalmente pela participação da esfera afetiva, que 

permite ligar instrumentos do real como signos emocionais, mas que se apóiam no 

conhecimento prévio”. Neste sentido, Vygotsky (2000) afirma que: 

A zona de desenvolvimento próxima é a distância entre o nível 

real (da criança) de desenvolvimento determinado pela 

resolução de problemas independentemente e o nível de 

desenvolvimento potencial determinado pela resolução de 



problemas sob orientação de adultos ou em colaboração com 

companheiro mais capacitado. (VYGOTSKY, 2000). 

Escolas constituídas em sua dinâmica didática e metodológica, na compreensão 

e aplicação deste princípio científico - em que efetivamente é dado ao sujeito 

aprendente ser reconhecido na sua singularidade, em um “espaço” de aprendizagem 

diferenciado que considera a sua capacidade e tempo de ocorrência dos processos 

mentais que favorecem a aprendizagem - se constituem no imaginário e realidade de 

quem precisa aprender, como “lugar” de confiança para “ser” e estar, “lugar” de 

segurança para se expor e estudar, “lugar” de facilidades na busca do conhecimento 

através de oportunidades de criação, de experimentação, de vivenciar a vida de 

maneira respeitosa, individual e coletivamente, de maneira consciente e participativa. 

Portanto, o educador e todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem 

devem favorecer o contato do aprendente com o objeto de estudo, ou no mínimo 

propriciar uma contextualização que lhe permita compreender e interagir de forma 

subjetiva com o objeto de estudo, estabelecendo de forma mediada a interação com 

este. Nesse momento, a atitude daquele que educa deve ser de compreensão e 

reflexão sobre o verdadeiro exercício de afetividade, favorecendo um clima de 

segurança e de respeito entre a relação professor-aluno.  

 

 A     Escola que pensamos 

 

"O que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria 

em nós." Clarice Lispecto 

 

Para formação deste sujeito é necessário que a escola, enquanto instituição 

social responsável pela educação formal ofereça condições para que este construa as 

capacidades e domine as competências mínimas, possibilitando-lhe ir além, 

aprendendo a aprender, a agir e revelar-se sensível diante da vida, favorecendo sua 

inserção plena e sua participação efetiva na sociedade. 

Apoiar a formação do cidadão pleno para o presente significa, portanto 

reconhecer em cada criança e adolescente de hoje, um sujeito de direitos e deveres; 

significa construir competências e definir limites; significa participar da construção de 



uma sociedade baseada no respeito à dignidade, no reconhecimento da diversidade e 

na rejeição a qualquer forma de discriminação, violência e injustiça. Significa, portanto, 

estar atento e optar por práticas de ensino que façam valer estes princípios.   

Segundo o grupo de pais, que participaram da reestruturação do Projeto 

político Pedagógico - “A Escola deve ter um espaço próprio, amplo, confortável, com 

turno integral e com cursos profissionalizantes”.  

Está claro para a sociedade contemporânea que a escola hoje já não é mais, 

pura e simplesmente a “casa do saber”, “o lugar do conhecimento”. Na atualidade, o 

conhecimento humano é de curta duração, muitas vezes até descartável, quando não 

faz mais sentido guardá-lo. O desafio da escola hoje é a compreensão de si mesmo, do 

outro e do mundo em que se vive para transformá-lo. Compreensão aqui na mesma 

perspectiva de competência, ou seja, a possibilidade de usar o conhecimento para 

resolver novas situações de desafio que aparecem no cotidiano. Tudo isso só pode ser 

construído no exercício da autonomia e, justamente por isso, afirma-se que a 

finalidade da educação hoje é a autonomia, tanto intelectual quanto moral, com vista 

à compreensão e, portanto à inserção produtiva na sociedade. 

 

-   Educadores que Queremos  

 

“A principal meta da educação é criar homens que sejam 

capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que 

outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, 

inventores, descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e 

não aceitar tudo o que a elas se propõe.” (Jean Piaget) 

 

O professor deve ser dinâmico, criativo, atento às questões locais, mundiais e 

tecnológicas; ser conhecedor das concepções pedagógicas adotadas pela escola, 

norteadoras da sua ação educativa, como condição essencial para a autonomia e 

autoria de pensamento. 

Define-se como perfil docente do Centro de Atividades SESI SENAI, aquele que: 



 Possui formação científica e experiência na área de atuação do curso e 

disciplina; 

 Tem uma visão interdisciplinar de sua área de conhecimento, 

estabelecendo relações entre as disciplinas; 

 É capaz de ultrapassar a “transmissão” de conteúdos: saber ser e saber 

fazer; 

 Compreende a relação de aprendizagem dialógica, praticando-a; 

 É capaz de trabalhar em equipe; 

 Tem competência científica e pedagógica para desenvolver seus trabalhos 

de maneira contextualizada.  

 

Além desse perfil, há competências que segundo Perrenoud podem ser 

destacadas para uma prática efetiva do docente: 

 Conhecer os conteúdos a serem ensinados e traduzi-los em objetivos de 

aprendizagem; 

 Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

 Gerenciar os acordos / contratos didáticos; 

 Envolver os alunos na participação dos processos de classe (projetos, 

atividades...); 

 Administrar situações-problema que estejam no nível de sua possibilidade. 

Somente em casos de extrema necessidade será permitida a retirada do 

aluno de classe. Ele deverá ser encaminhado à Central de Atendimento ao 

Aluno, através de ficha de encaminhamento, com a devida justificativa do 

professor;  

 Ter visão longitudinal dos objetivos de ensino para atuar em curto, médio e 

longo prazo; 

 Envolver-se em atividades de pesquisa e em projetos de conhecimento que 

possam promover avanços para o grupo / escola / rede; 

 Administrar a heterogeneidade no âmbito da turma; 

 Ser agente do sistema da formação continuada; 

 Trabalhar a aprendizagem a partir dos erros e obstáculos; 

 Ampliar a gestão da classe para um espaço mais vasto (intervalo, biblioteca, 

parque...); 



 Desenvolver o senso de responsabilidade, solidariedade e sentimento de 

justiça; 

 Interagir e cooperar com a equipe de professores e demais colegas através 

de intercâmbio de conhecimentos, estudos, ideias. 

 

Com esta compreensão deseja-se o desenvolvimento de uma educação de 

qualidade que considere como pressuposto básico a humanização dos participantes do 

processo, sejam eles estudantes, professores ou técnico-administrativos.  Só através 

da produção do conhecimento os homens são capazes de criticar sua realidade, propor 

mudanças e reivindicarem seus direitos.  A expectativa é que a escola cumpra com a 

sua função social de formar cidadãos para viver em uma sociedade onde os valores da 

igualdade, liberdade, solidariedade, equidade e tolerância são cada vez mais 

imprescindíveis. 

 

Plano de Metas/Ações  

 

 

ÁREA 

 

AÇÃO 

 

RESPONSÁVEIS 

 

PRAZO 

 

 

Resultados de 

aprendizagem. 

 
Alcançar 90 % de 

aprovação dos 
estudantes ao fim 

do ano letivo. 

 Professores 

 Coordenadores 
Pedagógicos 

 Vice-diretor 

 Gerente da 
Unidade 

 

 

Dez/2017 

 

 

Horas de treinamento  

 
Promover a 
formação 

continuada dos 
docentes, mínimo 

de 120h. 

 Professores 

 Coordenadores 
Pedagógicos 

 Vice-diretor 

 Gerente da 

Unidade 

 

 

Dez/2017 

 

Evasão 
 

Alunos que se  
desligam da 

Unidade. 

 Coordenadores 
Pedagógicos 

 Secretaria 

 Vice-diretor 

 

Nov/2017 

 

 

Fidelização 

Renovação de 
matrícula dos 
alunos da casa 

 Coordenadores 
Pedagógicos 

 Secretaria 

 Vice-diretor 

 

Jan e Fev/2017 

 

N° de matrícula 

 

Número de alunos 
matrícula 

 Secretaria 

 Vice-diretor 

 

Anual 



 

Índice de satisfação dos 

clientes (pais e alunos) 

Para medir a 
satisfação dos 

clientes em relação 
aos serviços 

ofertados pelo 
SESI. 

 

 Gestão de pessoas 

 Vice Direção 

 

 

Semestral 

Conselho anti- bullyng Conscientizar e 
evitar ações que 
gerem bullyng no 
ambiente escolar  

 Psicopedagogia 

 Professores 

 Coordenação 

Pedagógica 

Anual 

Grupo de estudo técnico de 

educação. 

Promover 
formação e 

discussão sobre os 
avanços e 

tendências da 
educação e seus 

reflexões na 
prática pedagógica  

 Direção 

 Vice-direção 

 Coordenadores 
Pedagógicos 

 Psicopedagogo 
 

Anual 

Promover relação de 

parceria do SESI com a 

comunidade 

Estabelecer 
parceria com 

escolas da 
comunidade e 

demais interessada 

 Vice-direção Anual 
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