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Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim, vida no 
sentido mais autêntico da palavra. 

Anísio Teixeira 
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1. IDENTIFICAÇÃO: 

 

Escola Comendador Bernardo Martins Catharino 

 

Avenida Caminho de Areia, 1454. Caminho de Areia  

Cep: 40.440-000                     tel. 3254-9900  

                                               fax: 3312-8334 

 

Entidade Mantenedora: 

 

FIEB - Federação das Indústrias do Estado da Bahia 

SESI - Serviço Social da Indústria 

Departamento Regional Bahia 

 

Presidência 
Antônio Ricardo Alvarez Alban 
 

Superintendência 
Armando Alberto da Costa Neto 
  

Gerência de Educação 
Cléssia Lobo de Morais 
 
Gerência da Unidade 
Ana Leila Tourinho de Andrade 
 
Direção Escolar 
Luciane Abreu Valasques 
 
Administrativo e Financeiro 
Even Laize Costa Santana 
 
Secretaria Escolar 
Josemira Bráulio 
 
Biblioteca 
Ana Tomasia Barreto O. dos Santos 
 
Coordenação Pedagógica 
Ana Paula Clementino Sobrinho 
Darlene de Santana Aragão 
Fabiana Trindade Anunciação 
Thaís Regina das Virgens Souza Santos 
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Coordenação do NPO 
Osvaldecy Queiroz de Brito  
 
Central de Atendimento a Pais e Estudantes 
Osvaldecy Queiroz de Brito  
 
Serviço Psicopedagógico 
Luzia Tainã Calheira Guimarães 
 
Centro de Apoio à Inclusão do SESI  
Marcela de Souza Farias 
Maria do Rosário Araújo do Nascimento 
 

 

Missão do SESI: Prover e operacionalizar soluções em educação e qualidade de vida 

visando à sustentabilidade da indústria na Bahia. 

 

Visão do SESI: Ser referência na promoção da competitividade da indústria do estado da 

Bahia. 

 

Níveis de Ensino: 

A Escola Comendador Bernardo Martins Catharino oferece: 

 Educação Básica na modalidade regular, Ensino Fundamental (Anos Iniciais, de 3º 

ao 5º anos e Finais, 6º ao 9º anos). 

 Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva com Atendimento 

Educacional Especializado, realizado na Sala de Recursos Multifuncionais. 

 CAIS – Centro de Apoio à Inclusão / SESI para pessoas com deficiência intelectual, 

a partir de 16 anos com perfil para o mercado de trabalho. 

 

Quantitativo de alunos em 2017: 

 Ensino Fundamental I: 424 

 Ensino Fundamental II: 745 

 CAIS: 61 

 Total Geral: 1.230 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

 

 

2. ORGANOGRAMA 

 

 
3. INTRODUÇÃO 

 
 

A revisão do presente projeto surge como uma oportunidade para a comunidade escolar 

refletir e discutir acerca deste importante documento que representa a nossa escola. Aqui 

estará expressa nossa realidade, como um raio X das condições internas e externas em 

que funcionamos. 

 

Tal diagnóstico foi necessário para nos projetarmos para o futuro, pois acreditamos que 

este se faz com as ações do presente. Toda a comunidade escolar participou desta 

construção, portanto conseguimos como resultado uma produção coletiva com toda a 

riqueza e imperfeições decorrentes do diálogo entre todas as pessoas envolvidas. 

 

Não é uma tarefa fácil. Reunir uma diversidade de pensamentos e reflexões de forma 

sistematizada numa proposta exeqüível é trabalhoso, porém o resultado muito mais 

prazeroso. Seus sujeitos construtores vão consultá-lo e se identificar. O que pareceria 
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utópico a outros olhos, será perfeitamente realizável. E é este nosso objetivo com o 

trabalho. 

 

O nosso desejo de mudança está explicitado aqui e acreditamos que a implementação 

deste projeto trará resultados positivos para toda a comunidade escolar porque 

acreditamos no que propusemos.  

 

A Escola Comendador Bernardo Martins Catharino orientará suas ações técnicas, 

pedagógicas e administrativas por meio deste Projeto Político Pedagógico, documento em 

construção coletiva permanente, fundamentado nas determinações da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, LDB 9.394/96, nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na 

legislação vigente. 

 

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-se estar atento às necessidades da 

educação atual.  

 

Com a revisão do PPP busca-se a reafirmação da identidade da escola; estabelecendo 

seu direcionamento; almejando o comprometimento da comunidade escolar com uma 

visão comum e compartilhada de educação, o norteador de todas as práticas da escola. 

 
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 
explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 
pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente 
articulado ao compromisso sociopolítico, com os interesses reais e coletivos da 
população majoritária. (VEIGA, 1997, p. 13) 

 

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 mais humanizada 

e humanizante onde todos reconheçam nela um espaço de formação e transformação 

social. 

A proposta aqui apresentada refere-se às ações educativas, para o ano letivo de 2017, 

amparada por Documentos Normativos e Institucionais, permite um olhar sobre a nossa 

escola e as concepções de ensino e aprendizagem adotadas, tendo como base o 
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Currículo da Rede SESI, as propostas realizadas e seus resultados, as diretrizes da 

Gestão pela Qualidade e o Planejamento Estratégico da própria instituição. 

Fundamenta-se em princípios, que convergem para os Valores da Instituição definidos 

como relevantes para o funcionamento da nossa escola, tomando como referência o 

sujeito que queremos formar. São eles: 

 Igualdade - de condições para acesso e permanência na escola. Sabemos que há 

grandes desigualdades de ordem sócio-econômica, cultural e de cor entre as 

crianças, antes mesmo de chegarem à escola. Os alunos já são desiguais no ponto 

de partida. Sabemos também que a escola é permeável aos mecanismos de 

discriminação e exclusão que existem na sociedade. No entanto, a igualdade no 

ponto de chegada (permanência do aluno na escola) deve ser garantida pela 

mediação desta. Igualdade das condições de acesso e permanência na escola 

requer muito mais do que a simples expansão quantitativa da oferta de vagas. É 

necessária a ampliação do atendimento de boa qualidade. Uma iniciativa 

destacada, corroborando para concretização deste valor na rotina da escola, é a 

presença de alunos com deficiências diversas, em seu corpo discente com todos 

os direitos assegurados, na oferta do serviço; também a análise de situação sócio 

econômica da clientela e a definição de taxas diferenciadas, considerando a renda 

familiar de cada estudante, para dar condições de permanência na escola. 

 Qualidade – sendo a nossa escola formada por alunos de classes sociais 

diversas, dependentes de trabalhadores da indústria, de todos os níveis 

hierárquicos, o desafio do Projeto Político Pedagógico é viabilizar educação de 

qualidade para todos, o que vai muito além da descrição em documentos 

normativos e/ou institucionais. A qualidade que desejamos e necessitamos 

conjuga caráter formal, técnico (enfatiza os instrumentos, os métodos e as 

técnicas), com o político (voltado para fins, valores e conteúdos). Qualidade 

implica responsabilidade, consciência crítica, capacidade de ação, inclusão e 

competência, de todos aqueles que constroem a escola. 

 

 Gestão democrática - é um princípio consagrado na Constituição e abrange as 

dimensões pedagógica e administrativa. A busca da gestão democrática inclui a 

participação dos representantes da comunidade escolar nas decisões, buscando 

alguns canais de escuta: 
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 Conselho Escolar – o Conselho Escolar da Unidade Itapagipe foi formado 

em 2014, quando ocorreu a eleição para a composição do grupo, contando 

com a representatividade de pais, estudantes, professores e funcionários da 

escola. O caráter do Conselho, na nossa escola, é consultivo e 

representativo, formando um colegiado auxiliar à gestão escolar, além de 

participar da revisão do Projeto Político-Pedagógico; analisando as 

questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, propondo 

sugestões; acompanhando a execução das ações pedagógicas e 

articulando ações com segmentos da sociedade, no intuito de contribuir 

para a melhoria da qualidade do processo escolar. Compete ao Conselho 

Escolar debater e tornar claros suas atribuições, objetivos e valores que 

devem ser coletivamente assumidos, definindo prioridades e ajudando o 

cotidiano escolar; suas reuniões devem ser de estudos e reflexões 

contínuas, que incluam, principalmente, a avaliação do trabalho escolar, 

levantamento e congruência das necessidades de cada segmento nele 

representado. 

 

 Grupo de Pais – o Grupo de Pais é formado por pais da Escola 

Comendador Bernardo Martins Catharino e conduzido pela pedagoga da 

Central de Atendimento a Pais e Alunos e apoiado pelo setor de 

psicopedagogia, o mesmo foi criado com o objetivo de discutir assuntos 

pertinentes à escola e troca de informações sobre a educação dos filhos. É 

enviado para casa dos estudantes um comunicado informando o objetivo do 

Grupo e, voluntariamente, a partir de inscrição prévia, os pais interessados 

participam. As reuniões ocorrem mensalmente ou em caráter extraordinário. 

Nesses encontros os participantes refletem, discutem e analisam assuntos 

de cunho educacional, a partir de estudo de casos, leituras de textos, 

palestras e outras formas de troca e disseminação de conhecimento. 

 

 Ações administrativo-pedagógicas - implica na construção de um projeto 

de enfrentamento da exclusão social, da reprovação e da não permanência 

na sala de aula. A socialização do poder pela prática da participação 

coletiva atenua o individualismo; alimenta a reciprocidade, promove o 

comprometimento dos seus atores, elimina discriminações e reforça a 
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autonomia. A gestão democrática envolve a participação na construção do 

Projeto Político-Pedagógico e no seu desenvolvimento, assegurando a 

transparência das decisões, fortalecendo as iniciativas para que elas sejam 

legítimas, garantindo o cumprimento dos acordos estabelecidos e, 

sobretudo, contribuindo para que sejam contempladas questões que de 

outra forma não entrariam em cogitação.  

 

 Liberdade - é outro princípio consagrado na Constituição e está necessariamente 

associado à ideia de autonomia. Liberdade e autonomia fazem parte da própria 

natureza do ato pedagógico. A liberdade é algo que se experimenta, individual e 

coletivamente, e que envolve uma articulação de limites e possibilidades. É uma 

experiência que se constrói na vivência coletiva, interpessoal, portanto liberdade 

relativa, porque é exercida na relação com o outro. A liberdade é sempre liberdade 

para algo e não apenas liberdade de algo, em si. Se interpretarmos a liberdade 

apenas como o fato de sermos livres de alguma coisa, encontramo-nos no estado 

de arbítrio. Ela é uma relação e, como tal, deve ser continuamente construída, 

deve ser pensada na relação entre os seus diferentes segmentos em um contexto 

participativo, onde todos têm liberdade para influir nas decisões e, portanto, têm 

também responsabilidades sobre elas. 

 

 Valorização da força de trabalho - é um princípio central na discussão do Projeto 

Político Pedagógico da nossa escola. A qualidade do ensino, da aprendizagem e o 

sucesso escolar, na tarefa de educar, estão intimamente relacionados à: formação 

inicial e continuada; às condições de trabalho - recursos didáticos, físicos, 

humanos e materiais, clima institucional e à remuneração docente. Implementar o 

Projeto Político-Pedagógico exige a qualificação dos profissionais da Escola, tanto 

os técnico-pedagógicos quanto os técnico-administrativos, buscando a interação 

das equipes de modo a haver uma ação em benefício do aluno. Para isso, o SESI 

vem disponibilizando recursos a fim de promover ações como: adoção de um 

Sistema Estruturado de Ensino, Sistema SER da SOMOS Educação, com 

aquisição de cadernos pedagógicos para os estudantes e docentes, apoio 

pedagógico virtual e formação continuada para os docentes e equipe técnica; 

implantação do Sistema de Gestão Educacional, TOTVS, plataforma onde os 

docentes registram suas notas e aulas, frequência e ocorrências referentes aos 

estudantes; participação em congressos, seminários internos e externos, 
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treinamentos em gestão pela qualidade entre outros, com o objetivo de propiciar 

aos docentes, agentes de apoio, analistas de processos e gestores reflexão sobre 

sua prática, análise e criação de novas estratégias nos processos para que 

possam acompanhar a rapidez das mudanças educacionais e tecnológicas, que 

ocorrem na sociedade, esperando que, ao mesmo tempo os padrões de relações, 

normas e valores permaneçam sólidos. 

 

4. HISTÓRICO 
 

A Escola Comendador Bernardo Martins Catharino integra a Unidade de Negócio 

Itapagipe. Está situada no bairro Caminho de Areia, localizado na Cidade Baixa de 

Salvador, na Península Itapagipana. É reconhecida como primeiro Centro de Atividades 

de Assistência Social do SESI/ DR/BA, criado na década de 40, para atender às indústrias 

e aos industriários nos serviços de educação, lazer e cultura.  

 

Inicialmente localizado no Largo da Calçada, foi posteriormente transferido para a 

Avenida Tiradentes s/n, no antigo prédio da Empresa Progresso e União Fabril da Bahia. 

Na década de 70, o CAT Itapagipe contava com estrutura de clube, com atividades de 

Saúde, Serviço Social e Educação, atendendo aos industriários e seus dependentes, 

tendo uma cota para atendimento à comunidade. 

 

Funcionou, durante muito tempo na Avenida Domingos Rabelo com capacidade para 4 

salas de aula destinadas à creche e alfabetização. Ao final da década de 80, foi 

transferida para o clube do trabalhador, onde, após a desativação e demolição do prédio 

do INSS, houve a construção da unidade atual. 

 

A escola, no prédio principal, funciona com o Ensino Fundamental do 3º ao 9º anos com 

18 salas de aula; três salas de reunião, sala de coordenação, psicopedagogia, central de 

atendimento a pais e alunos, sala de professores, direção, gerência, secretaria, gestão de 

pessoas, qualidade, administração, manutenção, informática, biblioteca; segurança 

patrimonial, laboratórios de Artes, Ciências; Informática; Robótica; Sala Multiuso, salão de 

jogos, refeitório dos alunos e funcionários, depósito, 10 banheiros e no prédio anexo, 

CAIS: 7 salas de aula, 8 banheiros, Ateliê de Reciclagem de Papel; Ateliê de Criação e 

sala para atividades de Teatro, além dos espaços para atendimento médico e 

ambulatorial, anexo também existem um auditório, no Centro Cultural funciona o NPO 
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(Núcleo de Pratica Orquestral e Coral – em parceria com o NEOJIBA), com oito salas que 

atendem às atividades em todas as modalidades da metodologia, ginásio de esportes, 

quadra poliesportiva e piscina. 

 

Parte da requalificação a qual a Unidade está sendo submetida já foi concluída, sendo 

assim, recebemos espaços mais adequados à prática pedagógica. Todas as salas de aula 

foram climatizadas e receberam tratamento acústico, os laboratórios foram reformados e 

equipados, a escola recebeu paisagismo, espaços de convivência, tornando o ambiente 

mais agradável e moderno. Ainda encontra-se em obras o ginásio de esportes, piscina e 

demais espaços do clube, tendo como previsão de entrega o ano de 2017. 

 

5. DIAGNÓSTICO 

A Educação no SESI DR/BA, apresenta características diferenciadas de outras 

instituições de ensino, principalmente pelo público que atende, na sua maioria, 

dependentes de industriários de diferentes segmentos da indústria baiana, também ser 

uma escola dentro de um Sistema com característica basicamente empresarial e uma 

gestão voltada para um programa de qualidade em conformidade com os requisitos da 

ISO 9001.  

No contexto das escolas da Rede SESI de Educação, a Escola Comendador Bernardo 

Martins Catharino, oferece também particularidades que a faz única no Sistema. Oferta 

além da Educação Fundamental, um programa de Educação Especial – CAIS – Centro de 

Apoio a Inclusão – SESI com foco em inclusão de pessoas com deficiência em atividade 

laboral e em escolas de ensino comum. Outro contexto que justifica o seu diferencial, 

estando inserida em um Espaço de Clube e Espaço Cultural são as possibilidades de 

articulação das suas atividades em uma interface com as atividades de Lazer e voltadas 

para a Cultura.  

O Projeto de Formação de Orquestra e Coral infanto-juvenil traz também particularidades 

à escola, sendo esta, pioneira na parceria com o NEOJIBA (Núcleos Estaduais de 

Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), desenvolvendo um projeto único, na Bahia, de 

formação de uma orquestra completa dentro de uma escola, coral, iniciação musical e 

grupo de percussão experimental com pessoas com deficiência. 
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A Escola Comendador Bernardo Martins Catharino tem qualidade e é inovadora nos 

serviços que presta, alcança nas suas pesquisas, índices satisfatórios de aceitação por 

parte da clientela industriária, goza de credibilidade perante a comunidade, as vagas são 

almejadas por muitas famílias o que pode ser constatado por meio da quantidade de 

alunos candidatos à intenção de vagas mesmo com a oferta reduzida em relação à 

demanda. 

A Escola Comendador Bernardo Martins Catharino, pertencente à Rede SESI Bahia de 

Educação, está situada na Península Itapagipana, que compreende vários bairros, como 

Massaranduba, Uruguai, Jardim Cruzeiro, Ribeira, Bonfim e outros, cuja comunidade é de 

predominância afrodescendente, marcada por carências estruturais em algumas 

localidades, às vezes precárias, evidenciadas pela violência, tráfico de drogas, comércio 

informal com movimentos culturais diversos (capoeira, música e percussão) e com uma 

situação socioeconômica de baixa renda. 

 

O bairro em que a Escola está inserida é periférico, onde a convivência com a violência 

doméstica é uma realidade, levando assim, aos estudantes a este convívio, o que de 

alguma forma, reflete nas suas relações no ambiente escolar. A escola recebe, além de 

alunos que moram no bairro de Massaranduba e Caminho de Areia, outros estudantes 

residentes de comunidades próximas, como Vila Rui Barbosa (Jardim Cruzeiro), Roma, 

Uruguai, entre outros. As populações dessas comunidades convergem no sentido de uma 

mesma condição socioeconômica, pautadas de dificuldades financeiras, más condições 

de habitação e transporte público, violência, além de problemas relacionados ao tráfico de 

drogas. A partir dessa constatação, evidencia-se uma preocupação da Escola 

Comendador Bernardo Martins Catharino em praticar melhorias nos seus processos de 

forma ampla e especificamente à prática pedagógica, que deve compreender a cultura 

escolar enquanto espaço único, fluxo e refluxo das transformações sociais e qualidade de 

vida. 

 

A partir do diagnóstico realizado em 2011, percebeu-se a necessidade de praticar 

melhorias nos seus processos, ainda em andamento. A unidade, segundo as diretrizes da 

alta direção, passou por algumas modificações na sua organização gerencial, também 

empreendeu mudanças nos seus espaços e na proposta de Educação Integral. 
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O bairro Itapagipe não possui muitas escolas com as oportunidades que o SESI oferece, 

é um bairro carente de boas escolas, principalmente particulares, o que impulsiona e 

desafia tornar concreta a visão de referência. 

Em 2017, foram matriculados 1.169 estudantes no Ensino Fundamental, sendo 424, de 3º 

ao 5º anos e 745 alunos do 6º ao 9º anos, atendidos em tempo parcial de 6 horas/aulas 

por dia, não perdendo o seu referencial de educação integral. 

Atualmente, a Escola Comendador Bernardo Martins Catharino, atende ao Ensino 

Fundamental do 3º ao 9º ano, com 32 turmas. O Ensino Fundamental – Anos Iniciais está 

sendo descontinuado gradativamente em virtude de reposicionamento do SESI, que 

manterá foco no Ensino Médio, motivo pelo qual não foram ofertados o 1º e 2º anos em 

2017. 

A gestão da escola sempre buscou como tendência, um processo pedagógico alinhado às 

teorias educacionais em que compreendem o sujeito como construtor da sua história, 

melhorando qualitativamente o ensino nas suas formas didáticas e na renovação e 

atualização constante dos conteúdos. Define-se que educar não é apenas ensinar, mas 

criar situações de aprendizagem nas quais todos os educandos possam despertar, 

calcado na sua própria experiência, para a construção do conhecimento.  Inovação e 

competência são conceitos-chave na gestão do SESI, que se destaca no bairro, pelo forte 

processo de ensino, quando o objetivo principal é formar cidadãos críticos para um futuro 

melhor e expressivo. Estas sempre foram às condições oferecidas desde sua fundação e 

se mantém até hoje, resinificando o seu fazer. 

Sempre priorizando o desenvolvimento e aprimoramento do capital intelectual, o SESI 

mantém seu foco voltado à capacitação e gestão na educação, realinhando suas 

estratégias e implantando uma gestão em busca de resultados excelentes. Sua 

prioridade, o aprendizado dos educandos, reflete em investimentos na formação 

continuada dos seus profissionais. Faz parte do calendário anual, investir na visão de 

sustentabilidade e de responsabilidade social com os educandos, por meio de projetos de 

aprendizagem. No mesmo contexto, a escola oferece aos alunos matriculados, aulas de 

Dança, Teatro, Educação Física, Arte, Literatura, Ética e Cidadania, Inglês, Música, além 

das disciplinas obrigatórias do núcleo comum em períodos de carga horária de seis 

horas/aulas para os estudantes do 3º ao 9º anos. 
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A Escola Comendador Bernardo Martins Catharino prima por um ensino de qualidade, 

razão esta, da nossa missão e visão institucional. Para garantir a educação dos 

estudantes matriculados permite-se aprimorar a prática, possibilitando maior eficácia na 

promoção de uma educação de qualidade com resultados de excelência, oportunizando-

os terminarem seus estudos de maneira prática e eficaz, oferecendo melhor preço, com 

os melhores profissionais da área.  

Ainda em um contexto mais amplo, as escolas da rede SESI têm como diretriz estratégica 

da educação a articulação entre o ensino básico regular e o ensino profissional - EBEP, 

que diante dos seus resultados vem demonstrando um avanço significativo com impacto 

positivo na qualidade dos serviços educacionais que presta aos seus estudantes, 

principalmente pela qualificação dos seus egressos. Segundo a Gerência de educação no 

Cenário que traz, trata “A integração com o ensino profissional oferecido pelo SENAI oferece 

profissionais qualificados e preparados para atuação imediata nas indústrias, provendo um ciclo formativo 

profissional completo”. 

6. FUNDAMENTOS 

A escola é o lugar de aprender a interpretar o mundo para poder atuar nele de forma 

consciente e transformá-lo, a partir do domínio das categorias de estratégias e 

competências que inspirem e que se transformem em práticas de emancipação humana 

em uma sociedade cada vez mais mediada pelo conhecimento. Busca desempenhar com 

qualidade seu papel na criação de situações de aprendizagem que permitam ao aluno 

desenvolver as capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras; relativas ao trabalho 

intelectual, sempre articulado, mas não reduzido, ao mundo do trabalho e das relações 

sociais, com o que certamente estarão dando a sua melhor contribuição para o 

desenvolvimento de habilidades na prática social e produtiva.  

A proposta pedagógica defendida por nossa escola, é que os estudantes interajam de 

forma satisfatória, procurando diferenciar o que o aluno já conhece e/ou é capaz de fazer 

e aprender por si só, e aquilo que necessita da interferência de outros para aprender ou 

fazer. Conhecer essa diferença e ocupar esse espaço é tarefa do professor e função da 

escola. Assim fazendo, ambos estarão na zona de desenvolvimento proximal do sujeito 

(Vigostky), que está situada entre o nível de desenvolvimento efetivo e o nível de 

desenvolvimento potencial. Para propor melhorias na prática, os corpos técnico e docente 

buscam aprimorar-se constantemente, para que seja efetiva a práxis pedagógica, e por 

meio dela transformar o senso comum, partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, 



 

 16 

em conhecimentos científicos historicamente construídos pela humanidade. Isto posto 

busca-se ainda realizar uma mediação eficaz e diferenciada para com os estudantes com 

deficiência, incluídos nas classes regulares ou no Projeto CAIS e NPO (Núcleo de Prática 

Orquestral e Coral), visando transformá-los em aprendizes eficientes, desenvolvendo os 

instrumentos cognitivos necessários para tal. 

 

A Escola Comendador Bernardo Martins Catharino tem por finalidade democratizar o 

acesso ao saber, aos dependentes de industriários, por meio do ensino formal com a 

finalidade de: 

 Assegurar o direito fundamental de desenvolver o conhecimento. 

 Desenvolver uma atitude de curiosidade, reflexão e crítica frente ao conhecimento 

e à interpretação da realidade. 

 Estimular a utilização, crítica e criativa, das diversas formas de linguagem do 

mundo contemporâneo. 

 Promover a compreensão dos processos naturais e o respeito ao ambiente como 

valor vital, afetivo e estético. 

 Formar a autonomia, vivenciando experiências de cooperação e 

corresponsabilidade nos processos de desenvolvimento individuais e coletivos. 

 Desenvolver uma atitude de valorização, cuidado e responsabilidade individual e 

coletiva em relação à saúde e à preservação do patrimônio público e particular. 

 Desenvolver competências para atuar no mundo do trabalho dentro dos princípios 

de respeito por si mesmos, pelos outros e pelos recursos da comunidade. 

 Oportunizar o exercício da cidadania para a transformação crítica, criativa e ética 

das realidades sociais. 

 Motivar a busca da competência para dar prosseguimento à sua própria educação. 

 Estabelecer  parceria com as famílias, primeiros responsáveis da educação. 

 Garantir o acesso e permanência do aluno com deficiência no ensino regular, 

promovendo a sua compreensão na inserção desse processo, bem como definir 

parâmetros para cada aluno inserido e clarificação da sua metodologia e avaliação. 

 Promover o conhecimento de elementos das artes visuais, do teatro, da dança, e 

da iniciação musical, com formação de grupos orquestrais. 

Atuando desta forma, contemplando as dimensões pessoal e coletiva, define-se 

também o sujeito que se quer formar: 
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 Autônomo e  responsável, capaz de assumir seu próprio projeto de vida integrando 

nele suas aspirações e desejos, suas possibilidades reais e seus deveres. 

 Que dá um sentido à sua vida e que aspira a sua maturidade. 

 Que valorize sua própria dignidade e está interessado no seu desenvolvimento. 

 Consciente de suas condições peculiares, suas qualidades, potencialidades e 

limitações, disposto a se deixar orientar e a optar responsavelmente. 

 Aberto aos outros, consciente do valor deles e apto a construir a comunidade com 

sua colaboração. 

 De juízo crítico e sadio, capaz de dialogar e trabalhar com os demais. 

 Que sabe integrar-se responsavelmente na comunidade em qualquer nível, local, 

nacional e até internacional, contribuindo para melhorá-lo. 

 Situado na cultura do seu povo e ao mesmo tempo aberto a outras culturas e aos 

problemas de seu tempo e do mundo. 

 Que respeita a vida e é capaz de viver no mundo de forma consciente.  

 Que aprenda a conviver com as diferenças e desenvolva o respeito, a tolerância, a 

capacidade de trabalhar em grupo e a disciplina, e que demonstre isso com 

atitudes. 

 

7. BASE LEGAL  

 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

 

É importante destacar que a Escola Comendador Bernardo Martins Catharino se respalda 

nas leis vigentes para orientar suas ações e, desta forma, em conformidade com a Lei 

9.394/96, onde foi estabelecida uma nova configuração para a educação brasileira. A Lei 

Darcy Ribeiro, como também é chamada, traz algumas exigências, entre elas, está à 

formulação do Projeto Político Pedagógico das escolas. 

 

Assim, esse Projeto representa tanto o cumprimento de uma exigência legal, bem como a 

definição de identidade, expressa por meio da Proposta Curricular, pela prática 

pedagógica e pelas práticas cotidianas da escola. 
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É ação precípua da Escola Comendador Bernardo Martins Catharino, no que diz respeito 

a nortear, definir e organizar suas ações educativas e educacionais, assegurar 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 (2011), 

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: 
 

“A Rede SESI Bahia de Educação adota como princípios educacionais aqueles 
afirmados na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei 9394/96, dando ênfase especial: I. à igualdade de condições para o 
acesso e permanência do aluno na Unidade Escolar; II. À liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber...” (Título I 
Das Disposições Preliminares - Capítulo II Dos Princípios e Objetivos - Artigo 6º - 
itens I e II). 
“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 auto-realização 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). 
 

Desta forma, Projeto Político-Pedagógico 2015, da Escola Comendador Bernardo Martins 

Catharino, foi revisado tomando como base os Princípios e Diretrizes da Política de 

Educação Integral em Tempo Integral do SESI, por meio das temáticas de Cidadania, 

Saúde, Lazer/Cultura e Educação, desdobrados nos eixos estruturados do programa 

curricular, abaixo listados: 

 

(a) Criatividade e inovação 

(b) Empreendedorismo 

(c) Ecossustentabilidade 

(d) Responsabilidade Social 

(e) Vida saudável 

(f) Inserção crítica e criativa no mundo da informação e da comunicação 

(g) Preparação para o trabalho 

(h) Cultura corporal do movimento 
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O Projeto de Educação Integral em Tempo Integral no DR – Bahia implica uma 

metodologia participativa voltada para a discussão de questões presentes na vida 

cotidiana dos educandos, das famílias e da comunidade. Nessa concepção de projeto, os 

estudantes são os protagonistas das ações propostas. Toda a produção é articulada 

diante de um objetivo comum entre todos os envolvidos, de acordo com o descrito nos 

princípios e diretrizes. 

“Uma área ou tema de estudo, uma expressão de artes, um jogo, uma obra 
que requer conhecimentos, técnicas, habilidades, pode ser aglutinadora dos 
vários desejos e necessidades. “Nesta perspectiva, se dá ênfase ao 
desenvolvimento integral a partir de uma área ou tema do conhecimento como 
eixo de organização para o desenvolvimento de outras competências”. 
(Educação Integral em Tempo Integral – Princípios e Diretrizes da Rede SESI de 
Educação – 2009, p.40). 
 
 
 
 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

Este documento contempla o Estatuto da Criança e do Adolescente fundamentando-se no 

capítulo IV – Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer e no capítulo V – 

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho dentre outros que amparam a 

ação da unidade escolar. 

 

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 
de idade incompletos e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
CAPÍTULO IV 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho assegurando-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

 
 
Lei Nº 11.274, de 06 de Fevereiro de 2006 

 

Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 

(nove) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 ( seis) 

anos de idade. 

 

Lei nº 11.114, de 16 de Maio de 2005 

 

Altera os art. 6º, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, com o objetivo 

de tornar obrigatório o início do ensino fundamental aos seis anos. 
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Resolução CNE/CEB nº 04, de 13 de Julho de 2010 

 

Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

 

Resolução CNE/CEB nº 07, de 14 de Dezembro de 2010 

 

Fixa Diretrizes Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 ( nove) anos. 

 

Parecer CNE/CEB nº 11/2010, de 7 de julho de 2010 

 

Diretrizes Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 ( nove) anos. 

 

Base Legal para o Atendimento Educacional Especializado 

 
As atividades ocorrem de acordo com o previsto no calendário escolar, buscando integrá-

las aos eventos, celebrações, festividades da comunidade, incorporando suas ações aos 

Projetos Pedagógicos previstos para a Rede SESI de Educação DR – Bahia, e são 

realizadas em todos os espaços possíveis da escola, respeitando as questões de 

segurança e possibilitando a aprendizagem interativa: de produção e expressão cultural, 

esporte e lazer. Na definição dos espaços, são considerados os aspectos de 

acessibilidade, atendendo aos princípios da Educação Inclusiva e garantindo a 

participação plena de pessoas com deficiência, inclusive com o apoio técnico-pedagógico 

do projeto CAIS, com sua equipe multidisciplinar. 

 

Existe em nosso país, um conjunto de leis que sustenta as ações junto à Educação 

Especial, e que como Educadores, além de conhecer, precisamos aplicar e divulgar como 

forma de garantir o direito à Acessibilidade. São elas: 

 

Constituição Federal de 1988 - Educação Especial 
 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia 
de: 
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III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 

 

Lei nº 9394/96 – LDB - Educação Especial 
 

Capítulo V - DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educando com necessidades 
especiais: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, 
para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados; 
Entenda-se por Terminalidade Escolar Específica, a certificação de estudos 
correspondente à conclusão de ciclo ou de determinada série do ensino 
fundamental, expedida pela unidade escolar, a alunos com necessidades 
educacionais especiais, que apresentem comprovada defasagem idade/série e 
grave deficiência mental ou deficiência múltipla, incluída a mental, que não 
puderam, comprovadamente, atingir os parâmetros curriculares estabelecidos 
pela Pasta para o ensino fundamental. 
Parágrafo único - Fazem jus à certificação de que trata o caput do artigo, os 
alunos com necessidades educacionais especiais, na área da deficiência mental, 
que demandam apoio constante de alta intensidade, inclusive para gerir sua vida 
e que demonstram não terem se apropriado das competências e habilidades 
básicas fixadas para determinada série ou ciclo do ensino fundamental. 
III - Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida 
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade 
superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 
 

LEI 10.098 
 

Art. 2º - Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições: 
acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa 
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 
II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 
liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas. 
III – pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que 
temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se 
com o meio e de utilizá-lo. 
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Lei n° 10.436/02 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras 

Providências 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de 
transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil. 

 

 

Lei nº 7.853/89 - CORDE - Apoio às pessoas portadoras de deficiência 
 
Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 

Coordenadoria para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE. 

Parágrafo Único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgão e 
entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua 
competência e finalidade, aos assuntos objetos desta Lei, tratamento prioritário e 
adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 
I – Na Área da Educação: 
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade 

educativa que abranja a educação precoce, educação infantil, Ensino 
Fundamental e Médio, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, 
com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios. 
 

 
 

Lei Nº 8.859/94 
 
Modifica dispositivos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo aos alunos 
de ensino especial o direito à participação em atividades de estágio: 
 

Art. 1º - As pessoas jurídicas de Direito Privado, os órgãos de Administração 
Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunos 
regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular. 
§1º - Os alunos a que se refere o “caput” deste artigo devem, comprovadamente, 
estar frequentando cursos de nível superior, profissionalizante de 2º grau, ou 
escolas de educação especial. 

 

De acordo com a Lei n° 10.098/2000, no Art. 2º (...) acessibilidade: possibilidade e 

condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e 

meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

A Acessibilidade se apresenta das seguintes formas: 

- Acessibilidade Arquitetônica: não deve haver barreiras ambientais físicas nas casas, 

nos edifícios, nos espaços ou equipamentos urbanos e nos meios de transportes 

individuais ou coletivos. 

- Acessibilidade Comunicacional: não deve haver barreiras na comunicação 

interpessoal, escrita e virtual. 
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- Acessibilidade Metodológica: não deve haver barreiras nos métodos e técnicas de 

estudo, de trabalho, de ação comunitária e de educação dos alunos. 

- Acessibilidade Instrumental: não deve haver barreiras nos instrumentos, utensílios e 

ferramentas de estudo, de trabalho e de lazer ou recreação. 

- Acessibilidade Programática: não deve haver barreiras invisíveis embutidas em 

políticas públicas e normas ou regulamentos. 

- Acessibilidade Atitudinal: não deve haver preconceitos, estigmas, estereótipos. 

Vale ressaltar que: 

 

i. A escola deve disponibilizar, sempre que possível e de acordo com a legislação, 
recursos necessários e material de consulta para o atendimento das pessoas com 
deficiência, como lupa, régua guia, legislação, diretrizes legais, material, em alto 
relevo, material em Braile para consulta e etc; 
ii. A ficha de matrícula do aluno deverá também ser disponibilizada em braile, ou 
um software, para que o candidato deficiente visual possa efetivar sua matrícula; 
iii. A secretaria deverá seguir a legislação pertinente e o documento “orientações 
para atuar com Pessoas com Deficiência” criado pelo SENAI – DN, no que se 
refere ao atendimento aos alunos com deficiência auditiva. Preferencialmente, 
sugere-se que a secretaria escolar busque apoio de um intérprete que possa 
servir de intermediário para efetivação da matrícula dos referidos alunos. 
 

 

 

Leis 10.639/03 e 11.645/08 - Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

 

Estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da 

rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena" no currículo da Escola, com o objetivo de desenvolver ações afirmativas que 

valorizem a identidade e promova o resgate da autoestima dos alunos e alunas 

pertencentes aos diversos grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira, 

assumindo o compromisso de garantir a participação de todos na construção de relações 

sociais, sem discriminação. 

 

Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008 - Obrigatoriedade do Ensino de Música 
 

Altera a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, lei de diretrizes e bases da educação, 

para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. Sendo a 

música, conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular. 

 

Lei 9.795, de 27 de abril de 1999 - Aplicabilidade da Educação Ambiental 
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A Escola atende a Lei 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental por 

meio das atividades inseridas nos documentos pedagógicos da escola. 

A atenção à legislação em vigor torna este Projeto Político Pedagógico uma ferramenta 

importante para o processo de democratização da educação pela Escola Comendador 

Bernardo Martins Catharino. 

 

Lei 12.244, de 24 de maio de 2010 – Dispõe sobre a universalização das bibliotecas 

nas instituições de ensino do País 

 

A Escola Comendador Bernardo Martins Catharino mantém uma biblioteca, com acervo 

variado para atender à comunidade escolar, com aproximadamente 1.500 títulos, 

bibliotecária e assistente de biblioteca, antecipando-se, inclusive, à obrigatoriedade da lei 

que é de dez anos a partir de sua publicação. 

Desenvolve projetos de incentivo à leitura, além de fornecer suporte às pesquisas dos 

seus usuários. 

 

Lei 13.146, de 6 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

 

Por ser uma escola inclusiva, desde antes da promulgação da referida lei, a Escola 

Comendador Bernardo Martins Catharino, trabalha na observância desta, inclusive, já no 

seu primeiro ano de vigência, 2016, conta com a sala de recursos multifuncionais, 

implementada por meio do CAIS. 

 

Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015 - Institui o Programa de Combate à 

Intimidação Sistemática (Bullying). 

A Escola está atenta a este tema e vem desenvolvendo ações de combate ao bullying. 

Em 2016 foi desenvolvido um projeto específico envolvendo toda a comunidade escolar, 

dando continuidade em 2017. 
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8. MARCOS EDUCACIONAIS 

 

8.1. MARCO SITUACIONAL 

 

O Marco Situacional corresponde à situação real da escola e deve partir da visão de 

homem, mundo e sociedade para definir as ações educativas em relação a sua 

identidade.  

O homem é um ser social e parte dele são as relações sociais. A escola tem de ser um 

lugar de criação, de produção de saber, pois, como outras instituições, não serve apenas 

para reproduzir uma história linear, pelo contrário, o mínimo que se exige do espaço 

escolar é que ele possa ser um ambiente que desafie a pensar a história da humanidade, 

levando em consideração a ação nas continuidades e mudanças do tempo, podendo, 

dessa maneira, possibilitar aos homens e mulheres perceber-se como indivíduos 

produtores de história.  

A rapidez com que as mudanças ocorrem no mundo decorrente da globalização e das 

extraordinárias realizações no campo científico e tecnológico, nos revela um quadro de 

múltiplos desafios. Estamos inseridos num novo modelo de sociedade onde somos 

impelidos, a todo instante, a vivenciar crises de valores e ideologias políticas, sociais e 

culturais, além dos consequentes surgimentos de guerras, terrorismo e violências que 

assolam a humanidade.  

É neste contexto que devemos lutar pelos nossos ideais de vida, na busca incessante de 

uma sociedade justa e solidária. Estamos certos de que é pela vivência da cidadania e do 

respeito ao outro que tomamos consciência do nosso papel para a transformação desta 

realidade. 

Portanto, construir uma proposta pedagógica para as crianças e jovens atendidos na 

Escola Comendador Bernardo Martins Catharino, da Rede SESI de Educação, implica em 

conhecimento prévio da realidade em que estão inseridos e do meio social em que vivem. 

A escola é um ambiente privilegiado de desenvolvimento, certamente o mais significativo, 

depois da família. No entanto, ela não pode ser entendida como instituição substituta da 

família, mas como ambiente socializador diferente do familiar. Nela se dá a educação de 

crianças e jovens que aí vivem, convivem, exploram e conhecem, construindo uma visão 

de mundo e de si mesmas como sujeitos de direitos. 
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Pensando na responsabilidade que temos diante da sociedade e dos indivíduos que estão 

sob os nossos cuidados, é que elaboramos nossa proposta de ação educativa com a 

intenção de sermos e formarmos agentes de transformação visando o bem-estar da 

sociedade. 

Nossa comunidade escolar é formada majoritariamente por filhos de industriários, que, 

com as garantias obtidas pela inserção no mercado formal de trabalho dos seus pais, tem 

suas necessidades básicas de alimentação, saúde, lazer e moradia atendidas, ainda que 

a renda familiar seja em torno de um salário mínimo e meio, em maioria.  

 

8.2. MARCO FILOSÓFICO 

 

Defender uma concepção filosófica, antropológica e sociológica é condição necessária 

para educar. É preciso ainda conhecer e explicitar uma concepção de aprendizagem e de 

desenvolvimento humano. A partir dos marcos teóricos da epistemologia genética (J. 

Piaget), da teoria sócio interacionista (Vigostky) e das novas abordagens da psicologia 

cognitiva, social e afetiva e da neurociência, estabelece-se um marco explicativo 

construtivista do desenvolvimento e dos processos de aprendizagem do ser humano. 

 

Partindo-se do princípio de que quando chega à escola, todo sujeito traz consigo toda 

uma gama de experiências construídas no ambiente histórico-social em que vive, 

fundamentamos nossa proposta em referenciais teóricos de Vygotsky e Piaget. 

 

A partir da visão destes teóricos, a educação deve priorizar um ambiente onde todos 

tenham a possibilidade de se desenvolver e aprender, onde o acesso aos conhecimentos 

acumulados seja enriquecido por meio de novos conhecimentos. 

 

Pretende-se, pois, nesta proposta, ressaltar a importância do sujeito como ser histórico-

social e cultural que deve ser valorizado, para que se possa construir uma educação 

comprometida com a busca da formação de cidadãos autênticos, críticos e autônomos. 

                                                                           

O currículo da Rede SESI de Educação, como documento que norteia toda a ação 

educativa e consequentemente o fazer pedagógico, ratifica a adoção da teoria sócio 

interacionista como princípio filosófico por permitir entender a relação constante, profunda 

e dinâmica entre o sujeito e o conhecimento, destacando o papel da cultura, portanto das 
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interações entre as pessoas com suas diversas formas de organização social, dentre elas 

a Escola. 

 

Acreditamos também que a escola deve contemplar a todos, cada um em sua 

diversidade. Portanto, nenhum sujeito deve ser impedido de ter acesso à escolarização e 

ao convívio com seus pares, tampouco abandonado em seu processo de 

desenvolvimento. 

 

Os ideais de uma sociedade inclusiva perpassam pela atuação da escola, sendo de 

grande relevância propiciar a todos uma educação de qualidade, visando pleno 

desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. 

 

O trabalho desenvolvido no dia-a-dia da Escola vislumbra a diversidade como fator de 

enriquecimento do processo educacional, neste propósito, a escola procura responder às 

necessidades de aprendizagem de todos os seus estudantes. Nesta perspectiva, nos 

reconhecemos como uma instituição inclusiva, buscando suporte e estratégias para que 

pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais especiais sejam inseridas no 

ambiente educativo que conta com outras tantas diversidades étnicas, religiosas e sociais. 

Atendemos estudantes com necessidades educacionais especiais com Transtornos 

Globais do Desenvolvimento – Autismo, Transtornos Hipercinéticos – Transtorno de 

Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade, Transtornos Específicos da Leitura, Transtornos 

Específicos da Habilidade em Aritmética, Transtornos Específicos do Desenvolvimento da 

Fala e da Linguagem, Transtornos Específicos do Desenvolvimento das Habilidades 

Escolares, Transtorno Afetivo Bipolar, Transtornos Mistos de Conduta e das Emoções, 

Transtorno Misto Ansioso e Depressivo, e outros Transtornos Comportamentais e 

Emocionais; Gagueira; Cefaléia; Úlcera na Córnea; Dislexia e outras Disfunções 

Simbólicas; Distúrbio Desafiador Opositor, Distúrbio de Ansiedade Social da Infância; 

Deficiência Auditiva, Visual e Intelectual (leve, moderada, severa e não especificada); 

Síndromes Epiléticas, Síndrome de West, Síndrome de Asperger, Síndrome de Tourette e 

Síndrome Genética Cromossômica; e Altas Habilidades, adequando para cada indivíduo 

deste, o procedimento de ensino e avaliação para que haja um melhor aproveitamento do 

seu tempo escolar e convívio social. 
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9. PRESSUPOSTOS E DIMENSÕES CURRICULARES 

 
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 LDB quanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

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

(PCN). A legislação educacional brasileira, tanto quanto à composição curricular, 

contempla dois eixos: 

 

 Uma Base Nacional Comum, com a qual é 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 por meio 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 e tecnologia (Robótica), Geografia, História, Língua Estrangeira, Atualidades, 

Ética, Artes (Dança, Artes Visuais, Música e Teatro) e Educação Física. 

 

Pretende-se como forma de composição curricular na Escola Comendador Bernardo 

Martins Catharino, seguindo o que indica os Parâmetros Curriculares Nacionais a 

perspectiva interdisciplinar considerando, de forma efetiva o que interdisciplinaridade 

significa a interdependência, interação e comunicação entre campos do saber, ou 

disciplinas, o que possibilita a integração do conhecimento em áreas significativas. 

 

Com base nessa forma de composição curricular, é que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais introduzem os temas transversais que, tomando a cidadania como eixo básico, 

vão tratar de questões que ultrapassam as áreas convencionais, mas permeiam a 
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concepção, os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas dessas áreas. Essa 

transversalidade supõe uma transdisciplinaridade, o que vai permitir tratar uma única 

questão a partir de uma perspectiva plural. Isso exige o comprometimento de toda a 

comunidade escolar com o trabalho em torno dos grandes temas definidos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, como Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade 

Cultural e Orientação Sexual, os quais podem ser particularizados ou especificados a 

partir do contexto da escola. Esses temas, que têm um caráter universal, devem ser 

trazidos para o contexto local de forma que o aluno aprenda da realidade e na realidade. 

Para atingir aquilo a que se propõe, até como decorrência da própria lei, a escola precisa 

ensinar a criança e ao jovem a estabelecer relações entre a sua experiência cotidiana e 

os conteúdos escolares, em torno dos quais todos trabalharão, ampliando, assim, o seu 

universo de referência. 

 

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 e aplicação do currículo. As áreas de conhecimento 

abordam temas contemporâneos e atuais. 

 

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. 

 

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 oportunidades de melhoria 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 
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viabilização da mesma, ratificando que a Formação Continuada de seus professores visa 

o desenvolvimento, com competência, do currículo expresso na proposta pedagógica. 

 

ABORDAGEM CURRICULAR 

 

Perfil de Saída do Aluno 

 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
 
 

 Saber conviver em grupo; 

 Ter hábitos de estudo; 

 Ser sociável; 

 Ser autônomo; 

 Demonstrar iniciativa para tomar decisões; 

 Ter uma oralidade desenvolvida; 

 Ter noções de ética e cidadania; 

 Apresentar compromisso com a própria formação; 

 Ter um espírito investigativo desenvolvido; 

 Saber interpretar a realidade; 

 Apresentar raciocínio lógico; 

 Ter noções de conhecimentos básicos das áreas; 

 Saber compartilhar saberes de diferentes áreas; 

 Ter domínio adequado da leitura e da escrita; 

 Saber utilizar a diversidade de tipologias textuais; 

 Apresentar condições para o aprofundamento das bases alfabéticas e lógico-

matemática; 

 Apresentar o desenvolvimento básico das habilidades científicas e tecnológicas; 

 Respeitar a diversidade, as diferenças.  

 

 

Ensino Fundamental – Anos Finais 
 
 

 Ser sociável; 

 Ser autônomo; 
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 Ser tolerante; 

 Respeitar as diferenças e a diversidade; 

 Saber conviver em grupo; 

 Ter hábitos de estudo; 

 Demonstrar iniciativa para tomar decisões; 

 Saber compartilhar saberes; 

 Atuar com postura ética e de cidadania; 

 Apresentar compromisso com a própria formação; 

 Ter um espírito investigativo desenvolvido; 

 Saber interpretar a realidade; 

 Saber relacionar saberes de diferentes áreas para resolver problemas; 

 Apresentar raciocínio lógico; 

 Ter noções de conhecimentos básicos das áreas de conhecimento; 

 Ter domínio aprofundado da leitura, da escrita e da interpretação; 

 Saber utilizar a diversidade de tipologias textuais; 

 Apresentar condições para o aprofundamento de questões acerca da língua, sua 

estrutura e funcionamento; 

 Apresentar condições para o aprofundamento de questões lógico-matemáticas; 

 Ter oralidade desenvolvida; 

 Apresentar o domínio básico das habilidades científicas e tecnológicas. 

 

 

9.1. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Acreditamos na avaliação como reflexão da prática pedagógica para tomada de decisões, 

durante todo o processo educacional, não apenas no momento final da ação educativa. 

Tendo em vista a fundamentação teórica que norteia a prática pedagógica da nossa 

escola, adotamos: 

 

II. ENSINO FUNDAMENTAL – Anos Iniciais e Finais 

 

Considerando a avaliação processual, durante o ano que estiver sendo cursado pelo(a) 

estudante, ele ou ela obterá notas por meio de auto avaliação, avaliação qualitativa, 

seminários, pesquisas, redações, debates, participação em projetos interdisciplinares, 
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atividades sistematizadas pelo professor com a intenção de observar e regular as 

aprendizagens e experiências, que somadas formarão a média com valor variável de 0 à 

10. 

 

Para lograr aprovação, o estudante deverá ter frequência mínima de 75% nas aulas 

ministradas no período letivo e obter média final igual ou superior a 6,0 nas disciplinas 

cursadas. 

 

Não haverá avaliação para efeito de promoção nas disciplinas do currículo da parte 

diversificada como: Dança, Ética, Teatro, Inglês, Educação Física, Música, Oficina de 

Robótica e Artes (para os anos inicias). 

 

Durante o processo de ensino e aprendizagem, o aluno será avaliado por meio de vários 

instrumentos norteadores em todas as áreas do conhecimento. No decorrer deste 

processo, caso o aluno não atinja o desenvolvimento satisfatório, automaticamente o 

professor fará os estudos de recuperação paralelamente ao processo, tendo como 

objetivo proporcionar aos estudantes novas oportunidades para alcançar as habilidades e 

competências elegidas para o ano que esteja cursando.  

 

A recuperação paralela se dá ao final do primeiro e segundo trimestres, proporcionando a 

oportunidade para o estudante realizar um novo período de estudos, fora do horário de 

aulas regulares e realização de nova avaliação da aprendizagem, nas quais poderá obter 

notas de 0 a 10 e substituir a média da unidade a ser recuperada, se superior a esta. O 

estudante não alcançando o total mínimo de 18 pontos para atingir aprovação, ao final do 

ano letivo, será submetido à recuperação final, mediante inscrição na secretaria escolar, 

na qual necessitará obter média 5, após aplicação da seguinte fórmula: 

 

ApF (aproveitamento final) = AG (aproveitamento global) x 0,6 + AF (avaliação final) x 0,4 

 

Esta fórmula encontra-se registrada no Regimento Escola da Rede SESI de Educação e 

atribui maior peso para o desempenho do(a) estudante durante o ano letivo. 

 

É importante também destacar que a Escola Comendador Bernardo Martins Catharino, 

assim como as demais escolas da Rede SESI de Educação, que oferta Ensino 

Fundamental, está cadastrada no INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais) para a participação na Prova Brasil, avaliação em larga escala que 

mensura o desempenho da escola, por meio do desempenho dos seus estudantes em 

uma escala 0 a 500, cabendo ao órgão governamental selecionar as escolas que 

compõem sua amostra bianual. 

 

Foi extinto, no ano de 2014, o processo seletivo para ingresso dos alunos da Rede SESI 

de Educação no EBEP (Ensino Médio articulado com Educação Profissional) SESI-

SENAI, tendo os estudantes, que lograrem aprovação no 9º ano do Ensino Fundamental 

direito ao ingresso automático no Ensino Médio nas escolas da rede que ofertam tal 

segmento. 

 

III. Educação Especial – CAIS 

 
 
O processo de avaliação prevê: 

 

 Avaliação Diagnóstica: Realizada de acordo com a demanda por atendimento; 

 

 Avaliação Inicial: Para pessoas com diagnóstico de deficiência intelectual: 

realizada, inicialmente, avaliação, visando identificar a elegibilidade da criança ou 

jovem ao CAIS, através da sua história clínica e social (Anamnese), habilidades 

intelectuais, aspectos emocionais e neurológicos, comportamento adaptativo e 

necessidades. Para aqueles que já integram a Rede, com diagnóstico de 

deficiência ou com queixa de dificuldade de aprendizagem / distúrbio de 

comportamento realiza-se estudo de caso com equipe da escola comum para 

definição dos atendimentos que irão beneficiar os processos de ensino e 

aprendizagem. 

 

 Avaliação Processual: Por meio do Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP) 

construído a partir das informações obtidas e estudo de caso realizado pela equipe 

multidisciplinar, elabora-se proposta de atendimento, onde constarão necessidades 

individuais e únicas e tipos de apoio necessários; o modelo de atendimento 

elaborado é flexível e deverá ser ajustado na continuidade do atendimento. O 

atendimento é feito em grupo, por professores que elaborarão planejamentos 

específicos, para os núcleos sócio educativo e educação profissional.  
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 Avaliação Final: Terá periodicidade anual e serão feitas discussões dos casos 

envolvendo toda a equipe de atendimento para decidir sobre desempenhos 

pretendidos no Plano de Desenvolvimento Pessoal e desempenhos alcançados. 

 

Instrumentos: 

 

 Ficha de acompanhamento de Terapia Ocupacional contemplando aspectos do 

desenvolvimento global, que favorecem a formação de esquemas da estrutura 

cognitiva (desenvolvimento psicomotor, aquisição de habilidades básicas para a 

vida diária e a vida prática, atenção concentrada, criatividade); 

 

 Ficha de acompanhamento do desenvolvimento psicomotor e habilidades físicas. 

 

 

10. ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA 
 
 
A Pedagogia por Projetos, O Ensinar para Compreensão, O Ensinar para conviver com a 

Diversidade são Marcos Didáticos que apoiam a organização didática da rede. Os 

fundamentos destes podem ser encontrados nas obras de diversos educadores como 

Freinet, Gardner, no movimento da escola nova com Dewey e aqui no Brasil, 

particularmente, nos livros e nas realizações de Anísio Teixeira, sem perder de vista as 

contribuições de Paulo Freire para os processos de ensino-aprendizagem. Como 

representantes contemporâneos, destacamos: David Perkson, Tina Brynt, Rebeca 

Anjiovich, Fernando Hernandez, Josette Jolibert e Edgar Morin. 

 

A opção por Marcos Didáticos deve-se à coerência existente entre o trabalho com 

projetos, desempenhos, projetos sínteses e murais interativos, e as finalidades da 

educação da Rede de Ensino Sesi, que visam formar plenamente sujeitos que se 

reconheçam como aprendizes, reflexivos, autônomos e críticos em relação à informação 

que os rodeiam e tenham uma inserção produtiva e transformadora na sociedade. 

 

No ano de 2015, as Escolas da Rede SESI passaram a adotar o Sistema Estruturado de 

Ensino SER, utilizando cadernos de atividade como um dos suportes pedagógicos. Com a 

adoção do Sistema SER veio atrelado também o Portal SESI-Educação, onde o professor 
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poderá realizar pequisa para  suas aulas, postar atividades, fazer registros, também 

contará com formação continuada. 

 

Outra ferramenta que agregou na comunicação com as famílias e gestão da vida escolar 

dos estudantes foi o desenvolvimento do portal sesieduc-web. Ambiente virtual em que os 

alunos e responsáveis têm acesso às informações pertinentes a cada um, como notas, 

frequência, conteúdos trabalhados nas aulas, comunicados e financeiro. Esta iniciativa é 

considerada um passo importante para a evolução interação família-estudante-escola, 

utilizando a tecnologia como ferramenta. 

 

As atividades pedagógicas da escola estão alicerçadas nos princípios da vida cooperativa 

e da gestão participativa, constituindo-se em um espaço real, aberto às múltiplas e 

diversas relações com o exterior. Isto significa oferecer aos estudantes, professores e 

demais envolvidos, condições mais favoráveis de agirem sobre o meio em que vivem, 

tomarem decisões coletivas, assumirem responsabilidades, projetarem-se no tempo, no 

espaço por meio do planejamento de suas ações e constituírem-se como sujeitos 

aprendizes, produzindo conhecimentos com sentido e unidade. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) baseia-se na política educacional vigente, 

preconizada pelo Ministério da Educação e na contribuição de pensadores influentes tais 

como Piaget e Vygotsky. 

Ao elaborarmos este documento, destacamos a compreensão de que a função principal 

da nossa escola é educar. Solidificamos desta forma, o papel assumido enquanto 

organização social e possibilitamos às crianças e jovens o sucesso educacional, 

preservando seu bem-estar físico, e estimulando seus aspectos cognitivo, emocional e 

social. 

Decidimos por uma fundamentação pedagógica que permita-nos acompanhar cada 

criança e jovem, em seu desenvolvimento, considerando suas particularidades e ao 

mesmo tempo oferecendo ambiente afetivo e educativo. 

Entendemos este projeto como uma proposta flexível a ser concretizada nos projetos de 

aprendizagem, que são alinhados com os planejamentos de curso/unidade e de aula 

trimestral. Neles estão contidas as tendências pedagógicas adotadas, bem como a oferta 

do serviço, que se comprometem com o atendimento educacional, proporcionando 
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situações didáticas, experiências de aprendizagem, acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento. As metas aqui propostas efetivar-se-ão em parceria com toda a 

comunidade escolar e com o real comprometimento de todos os profissionais. 

Quando se faz referência à comunidade escolar, todos os membros da escola estão 

contidos neste conceito: estudantes, professores, pais, demais funcionários. Em especial 

no ano de 2017, as famílias serão demandadas à participação, pois este é considerado o 

ano da Família, cujo tema norteador é Educação Integral, a família no processo educativo. 

A família, um dos pilares da educação, não deve se distanciar da escola, situação que 

constatamos, principalmente no Ensino Fundamental - anos finais, quando os(as) 

estudantes adquirem mais autonomia. 

Este projeto fundamenta-se na construção de um conhecimento que não é pronto e 

acabado, mas que está em permanente avaliação e reformulação, de acordo com os 

avanços dos principais paradigmas educacionais da atualidade ou outras alterações que 

se fizerem necessárias. 

É um caminho aberto para ser enriquecido pela dinâmica da prática, tanto nos aspectos 

estruturais, como nos conteúdos e metodologia educacionais praticados. Ansiamos para 

que seja o impulsor e condutor do bom desempenho da equipe pedagógica, no alcance 

das metas e objetivos os quais se propõe concretizar. 

A proposta de trabalho está voltada para uma educação contextualizada, respeitando 

sempre as etapas do desenvolvimento humano. Busca-se facilitar o processo e organizar 

situações de aprendizagem, problematizando-as. 

Considera-se que a educação é ao mesmo tempo um processo individual e um processo 

social facilitado por meio das inter-relações, pois assim, o estudante desenvolve sua 

própria inteligência adaptativa na elaboração do conhecimento. O papel educativo 

proposto será o de estimular a capacidade de descobrir, produzir e criar, e não apenas de 

repetir. Respeita-se, portanto o tempo de aquisição das habilidades necessárias ao 

desenvolvimento do estudante de acordo com seu talento e potencial. 

PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS 
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 Garantir o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto ao 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. 

 Promover o acesso ao conhecimento para formação de procedimentos e atitudes 

que favoreçam a construção de um universo harmonioso. 

Para se trabalhar os conteúdos de cuidado e educação de maneira contextualizada e o 

mais próximo de sua realidade vivencial, o trabalho pedagógico foi organizado da 

seguinte forma: 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

É o início de toda e qualquer atividade educativa, pois define capacidades, conteúdos, 

atividades e intervenções necessárias a serem usadas durante o processo de 

aprendizagem. Ao planejar tem-se em mente os estudantes, suas competências e suas 

diferentes necessidades conforme a faixa etária. 

O planejamento é flexível e procura contextualizar e considerar os âmbitos de experiência 

e eixos norteadores sugeridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental e Currículo da Rede SESI de Educação, adequando, também, à proposta da 

pedagogia por projetos. 

O planejamento é condição indispensável à realização das atividades pedagógicas, pois 

dele depende o sucesso do trabalho, além de ser uma ferramenta estratégica do 

profissional da educação: 

 Esclarece o sentido do ensino; 

 Promove o processo educativo; 

 Organiza espaço, tempo e material; 

 Permite ordenar ideias e reflexões; 

 Facilita o trabalho de aplicação e avaliação das atividades; 

 Propicia reflexão sobre a intensionalidade da ação educativa. 

 
O TRABALHO DIDÁTICO NO ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS FUNDAMENTOS 

 

“Os processos educativos são suficientemente complexos para que não seja fácil 
reconhecer todos os fatores que os definem. A estrutura da prática obedece a 
múltiplos determinantes, tem sua justificação em parâmetros institucionais, 
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organizativos, traduções metodológicas, possibilidades reais dos professores, dos 
meios e condições físicas existentes, etc. Mas a prática é algo fluido, fugidio, 
difícil de limitar com coordenadas simples e, além do mais, complexas, já que 
nela se expressam múltiplos fatores, idéias, valores, hábitos pedagógicos etc.”  

(Zabala, Antoni, 1998) 

 

Traduzir essa proposta curricular em projetos políticos-pedagógicos de cada escola e em 

trabalho didático em cada sala de aula é o desafio a ser enfrentado. Para isso, faz-se 

necessário que os diferentes atores sociais que compõem a comunidade pedagógica do 

SESI-DR/BA, articulem-se e tomem decisões, sistematizando ações desde o 

planejamento até as situações de ensino desenvolvidas em sala de aula, assim como, 

garanta espaços permanentes de reflexão, análise e discussão da prática educativa. 

É importante ressaltar que essa prática de reflexão coletiva constrói-se a partir de marcos 

que possibilitam: registro diário da prática de sala de aula, no Sistema TOTVS, registro 

dos trabalhos desenvolvidos pelo coordenador pedagógico e psicopedagoga, observação 

das aulas para validação do plano de aula, reuniões sistemáticas de planejamento, ciclo 

de palestras para as famílias, reunião com grupos de pais, plantões pedagógicos 

trimestrais com as famílias, relatórios dos estudantes, coletânea de atividades 

organizadas nos Portfólio que são apresentados aos pais em reuniões, organização de 

mural de comunicação entre a comunidade escolar, entre outros. 

 

Diante desta perspectiva, reconhece-se que esses marcos oferecem condições de 

fortalecimento da identidade da Rede, de articulação entre a garantia do respeito às 

especialidades de cada unidade escolar e consequentemente de cada sala de aula. 

 

Com base nestes marcos, respeitando as diferenças, definem-se, por exemplo, critérios 

para adquirir materiais; organizar o ambiente; elaborar instrumentos de avaliação 

coerentes com o que se ensina; elaborar sequências didáticas e outros apoios 

necessários à organização da prática educativa. Paralelamente, é preciso, também, 

suporte para compreender o que ocorre em sala de aula: por que o estudante não 

responde à proposta realizada; por que a sequência didática tão bem planejada não 

funcionou; qual a intervenção mais adequada para cada situação e estudante. Para 

viabilizar estas definições é importante assegurar a observância de alguns aspectos. 

 

São eles: 
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 que as atividades propostas provoquem desafios, apresentem um problema real a ser 

resolvido. Para resolvê-lo, o estudante tem que colocar em jogo os conhecimentos 

prévios que possui de maneira que possa outorgar-lhe um sentido e ao mesmo tempo 

apresente uma dificuldade que o motive a reestruturar esse conhecimento prévio, ou 

seja, que o sujeito aprendiz não tenha os conhecimentos suficientes para resolvê-lo e 

que a situação motive a enriquecê-lo e ou modificá-lo; 

 

 que o desafio envolva questões reais, não artificiais ou meros pretextos. Por exemplo: 

que se utilize do número de estudantes que frequentam a escola para resolver 

determinadas situações: Quantos alunos vão merendar diariamente, qual o índice dos 

faltosos, etc. Dessa maneira é possível constatar a necessidade de fazer cálculos e 

operar; 

 

 que o problema se caracterize por ser aberto, permitindo diferentes formas de 

resolução, possibilitando alternativas reais e não um único caminho traçado passo a 

passo pelo professor; 

 que as diferentes formas de resolução dos problemas permitam o trabalho com os 

outros a fim de que compartilhem dificuldades e soluções encontradas. Este 

intercâmbio oferece condições de os estudantes discutirem as características do 

problema, as formas mais adequadas de resolvê-lo, o planejamento de estratégias 

para serem utilizadas, a realização e revisão do produzido, a explicitação das ideias e 

seu confronto, construindo assim novos saberes e coordenando diferentes pontos de 

vista; 

 

 que os intercâmbios gerem reflexões, descartando o fazer pelo fazer e possibilitem 

uma dinâmica de início, meio e fim; 

 

 que a reflexão gere novos problemas e que o engajamento ocorra mesmo que 

implique esforço e desafios constantes, pois a tônica da aprendizagem passa sempre 

pela resolução de problemas; 

 

 que a cultura do desenvolvimento do pensamento provoque transferências dos 
conhecimentos construídos para outros contextos e situações.  

 
“A transferência ocorre toda vez que entendemos conhecimentos, habilidades 
práticas, estratégias ou disposições de um contexto para outro. Ela ocorre 
sempre que ligamos uma área de conhecimento com outra para compreender ou 
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tomar pé em um problema sem transferir – sem esta possibilidade de conectar 
uma coisa com a outra – a aprendizagem humana não teria nem de perto a 
capacidade que tem de moldar e de dar poder às nossas vidas.” (Tishman e col., 
1998). 
 

10.1. PROJETOS PEDAGÓGICOS CONSOLIDADOS 

Os projetos de trabalho constituem uma ação pedagógica específica e planejada que dá 

sentido social e imediato às aprendizagens dos estudantes.  

O trabalho com projetos vislumbra um aprender diferente, ele propicia a noção de uma 

educação para a compreensão. Essa educação organiza-se a partir de dois aspectos que 

se relacionam: aquilo que os estudantes aprendem e aquilo que eles estão vivendo no 

seu dia a dia.  

Os projetos são planejados de acordo com as necessidades percebidas. Por meio deles 

se pode ensinar melhor, pois o estudante aprende de forma significativa e 

contextualizada. 

O conhecimento é visto sob uma perspectiva sócio-interacionista, na qual se procura 

estudar e pesquisar, com os estudantes, de forma lúdica, desafiadora e agradável, 

respeitando as características internas das áreas de conhecimento envolvidas no 

trabalho. 

O professor, além de levar em conta os conhecimentos prévios dos estudantes, propõe 

desafios, em que o aprendente possa confrontar suas hipóteses espontâneas com 

hipóteses e conceitos científicos, apropriando-se, gradativamente, desses. Significa, 

ainda, que não se pode limitar suas oportunidades de descoberta, e que é necessário 

conhecê-las verdadeiramente para proporcionar-lhes experiências de vida ricas e 

desafiadoras. 

Como projetos já consolidados na Escola temos: 

 Escola de Educação Integral, que em consonância com as diretrizes do SESI, tem 

como objetivo contribuir com a formação integral dos estudantes, articulando as 

diferentes áreas de conhecimento com o sujeito afetivo, cognitivo e psicossocial, 

por meio das ações de ensino e de aprendizagem, de acordo com os eixos 

estruturadores do programa curricular. 
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 Educação Tecnológica, que introduz conceitos tecnológicos e permite a prática de 

robótica aliada aos conteúdos de diversas disciplinas do currículo, visando 

desenvolver nos estudantes capacidades de comunicação, criatividade, 

empreendedorismo, flexibilidade, responsabilidade, sociabilização e tecnologia. 

 NPO – Núcleo de Prática Orquestral e Coral, que objetiva agregar a aprendizagem 

da música ao currículo da escola, em atendimento à lei 11.769, contribuindo para 

formação de sujeitos sensíveis, criativos, reflexivos oportunizando conhecimentos 

para formação da cidadania, por meio de uma prática musical mais elaborada, 

participando como músico de uma orquestra ou coralista (projeto em anexo).  

 CAIS – Centro de Apoio à Inclusão, que visa Implantar e acompanhar o 

Atendimento Educacional Especializado nas escolas da Rede SESI de Educação 

(RMS), garantindo a proposta de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, além 

da Inclusão de Pessoas com Deficiência Intelectual no mercado de trabalho. 

 Projetos interdisciplinares de Aprendizagem são desenvolvidos anualmente com 

objetivo de integrar diversas disciplinas do currículo em torno de temas escolhidos 

pela comunidade escolar ou advindos de suas necessidades de investigação e/ou 

resolução de problemas. No ano de 2017, os principais projetos de aprendizagem 

desenvolvidos serão: Torneio Interno de robótica, Projeto Liga Solidária, Projeto 

Interclasse, Projeto Interdisciplinar: Nos falares da Língua Portuguesa, Sexualidade 

e Estudo de Gênero, Qualidade de Vida dos Escolares, Incentivo à Leitura, Mostra 

de Artes, Ciências e Tecnologias, Tutoria, Intervalo Lúdico, Liderança, Bullying: a 

evidência da desigualdade entre os iguais, Festival de Música e Poesia, Show de 

Talentos, Semana da Consciência Negra. 

 Competições esportivas internas, como Projeto Liga Solidária, Torneio Interclasse e 

amistosos. 

 Formação de equipes esportivas para participação em competições externas, como 

Torneio Sesc, FEEPS (Festival Esportivo das Escolas Particulares de Salvador), 

Jogos Escolares da Juventude e Jogos Escolares da Rede SESI. 

 
10.2. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS ETÁRIOS  
 
 
Acreditando que a educação é o principal veículo para a transformação de uma sociedade 

e que cada ser humano é um ser único e, ainda, que o nível de saberes e não saberes 

são diferentes em cada ser, a escola está organizada da seguinte forma: 
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1- Ensino Fundamental - Anos Iniciais: 
 

 3º ao 5º anos. 
 
 
3- Ensino Fundamental – Anos Finais: 
 

 6º ao 9º anos 
 

 
4- CAIS – Centro de Apoio à Inclusão -SESI 
 

 Núcleo socioeducativo: atendimentos grupais, de acordo a faixa etária e 
desempenhos de aprendizagem. 

 Educação Profissional: visa a preparação de jovens com deficiência intelectual 
para a inclusão no mercado de trabalho. 

 Inclusão de estudantes com deficiências nas escolas de ensino comum: visa 
acompanhar,as ações desenvolvidas na Sala de Recursos Multifuncionais dando 
suporte técnico, aos professores que realizam o Atendimento Educacional 
Especializado- AEE, com os estudantes com deficiência incluídos na Rede SESI de 
Educação. 

 
 

11. ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO 
 

O espaço escolar não pode ser reconhecido apenas como um lugar que abriga 

estudantes, livros e professores. O espaço é também um “conteúdo”, um ambiente que 

educa!  Escola é mais do que quatro paredes; é clima, espírito de trabalho, produção de 

aprendizagem, relações sociais de formação de pessoas. O espaço tem que gerar idéias, 

sentimentos, movimentos no sentido da busca do conhecimento; tem que despertar 

interesse em aprender; além de ser alegre aprazível e confortável, tem que ser 

pedagógico. Há uma 'docência do espaço'. (FUNDESCOLA/MEC, 2006). Por isso, a 

escola precisa ser um local estimulante e desafiador para que o estudante possa 

desenvolver suas atividades de aprendizagem. Para os educadores, o espaço escolar 

deve ser organizado de modo a servir-lhe de apoio para planejar estratégias e 

intervenções que atendam às necessidades sociais, cognitivas e motoras do estudante. 

Com base nesta concepção de espaço escolar, tendo o ambiente físico como parte 

integrante importante deste, a Escola Comendador Bernardo Martins Catharino passou 

por diversas adaptações para melhor suprir às necessidades de atendimento educacional 

dos estudantes, como ampliação da biblioteca escolar, bem como seu acervo, criação da 

Central de Atendimento a Alunos e Pais, criação de refeitório dos estudantes, mudança 
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da localização da sala da gerência, direção, coordenação, psicopedagogia e sala dos 

professores, etc. 

 

2016 foi um marco na organização do ambiente físico, pois melhorias importantes foram e  

implementadas, como: montagem de uma sala de recursos multifuncionais para 

atendimento a estudantes com deficiência, em conformidade com a Lei Nº 13.146/2015, 

além da conclusão da segunda etapa das obras de requalificação da Unidade, que nos 

entregou um prédio escolar totalmente reformado, com ambientes de aprendizagem 

climatizados, ampliação e adequação de outros espaços. Em 2017, ainda existem 

melhorias para implantar no prédio escolar com a conclusão da modernização dos 

espaços que estão ganhando mobiliário mais adequado às atividades, além de 

disponibilizar armários individuais para os(as) estudantes. Com a previsão da conclusão 

da área do clube ainda este ano, que será utilizado em conjunto com a escola, 

recuperaremos o ginásio poliesportivo e piscina, além de algumas salas de Teatro, 

Música e Dança.  

12. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Para colocar em prática o Projeto Político Pedagógico da escola é necessária uma equipe 

de profissionais com formação adequada, além do empenho diário para cumprir suas 

atividades em prol de um objetivo maior que é prestar serviços em educação com 

excelência. 

Abaixo segue a composição da equipe que influencia na execução deste PPP e currículo 

da rede SESI de educação: 

Gerente de Unidade – Ana Leila Tourinho de Andrade: Gerencia a Unidade a partir da 

elaboração e acompanhamento da execução do Programa de Ação da Unidade, desenvolvido em conjunto 
com os Gerentes de Negócio e alinhado aos objetivos e estratégia do Sistema FIEB e SESI, abrangendo 
todos os produtos, serviços, áreas de atuação e projetos executados pela equipe da Unidade. 
 

 
Diretora Escolar - Luciane Abreu Valasques: Planeja, dirige e gerencia as atividades da 
Escola, acompanhando orçamentos, Indicadores, diretrizes e planejamento estratégico. Propõe, monitora 
e direciona investimentos e parcerias. Administra o programa curricular garantindo a execução do plano 
acadêmico conforme regimento escolar, Projeto Político Pedagógico/PPP e regras da secretarias/órgãos 
regulamentadores. Representa a Escola perante repartições públicas, terceiros e órgãos administrativos, 
visando assegurar a qualidade e desenvolvimento da Escola. 
 
Secretária Escolar - Josemira Bráulio Cezario: Executa tarefas relativas ao suporte aos 

docentes, organização, emissão e controle dos registros e formulários acadêmicos tais como, diplomas, 
boletins, históricos escolares, diários de classe e atestados. Realiza atividades de matrícula e atendimento a 
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pais e alunos. Presta suporte a gerência na tabulação de dados, análise de novos serviços e abertura de 
eventos pedagógicos, a fim de auxiliar na execução das atividades acadêmicas da instituição. 
 

Assistente de Secretaria Acadêmica – Anna Kelly Mourão L. da Silva e Lilian Silvana Correia 

da Purificação: Executa atividades de menor complexidade de apoio a Secretaria Acadêmica, através do 

atendimento a pais, alunos e professores, emissão de certificados e demais documentos, matrícula, 
lançamento de notas em sistema, compilação e tratamento dos requerimentos dos alunos e arquivamento 
de documentos diversos, visando o apoio as atividades acadêmicas. 
 
 

Assistente Operacional – Soraya Cilene dos S. Gomes: Executa atividades de 

operacionalização dos serviços oferecidos, por meio de reserva de instalações, atendimento aos clientes e 
colaboradores e viabilização dos materiais necessários. Apoia na elaboração de relatórios de 
acompanhamento. Realiza alimentação dos sistemas com informações necessárias, bem como digitação e 
controle de documentos pertinentes, a fim de viabilizar a execução dos serviços da área. Auxilia nas 
atividades administrativas, controlando, distribuindo e solicitando materiais, contribuindo para o bom 
funcionamento dos equipamentos e instalações da área. 
 
 
 
 

Assistente Administrativo – Fernando Rodrigues Guedes, Luiz Daniel de Carvalho 
Souza e Patricia Silva Dias: Realiza atividades de caráter administrativo, executando a separação, 

classificação, emissão, envio e arquivamento de documentos. Controla os materiais de escritório, 
alimentando o sistema e solicitando compras quando necessário. Apoia a área na realização das demais 
atividades, como fornecimento de informações e viabilização de reuniões, a fim de fornecer suporte efetivo 
ao setor. Executa atividades relacionadas ao controle dos bens patrimoniais do Ativo Fixo, realiza 
tombamento, movimentação e inventários e baixa de bens. Realiza conferência da documentação de 
aquisição, transferência, alienação e baixa de bens. Classifica e registra os bens no sistema informatizado e 
emite os relatórios contábeis e gerenciais. Organiza e arquiva os documentos suporte dos registros. Apoia 
as demais atividades da área, tais como consolidando e gerando informações com a finalidade de prestar 
suporte efetivo e zelar pelo patrimônio da instituição. 
 

Auxiliar Administrativo – Adriano Santos de Lima, Maguinolia Barreto Silva e 
Tâmara Laís Chagas Conceição: Realiza atividades de caráter administrativo, executa a separação 

e classificação de documentos, transcrição de dados e organização de arquivos, conforme processos e 
rotinas estabelecidas, a fim de fornecer suporte efetivo à área. 

 
Bibliotecária - Ana Tomasia Barreto O. dos Santos: Planeja, organiza e executa trabalhos 

técnicos e administrativos relativos à atividade biblioteconomia, atualiza o acervo da biblioteca, normatiza 
publicações institucionais, controla a entrada e saída de livros e documentos bem como a integridade física 
dos mesmos, possibilitando a difusão e intercâmbio de Informações interna e externamente, no que se 
refere aos clientes da unidade. Elabora relatórios de controle das atividades a fim de auxiliar a análise de 
indicadores do núcleo. 
 

Assistente de Biblioteca – Andreia Pereira Motta: Realiza atividades de apoio da biblioteca, 

através do registro de entrada e saída de livros, organização geral do setor e atendimento aos clientes, 
mantendo o silêncio do ambiente, tendo em vista a organização e controle do acervo. 

 
Coordenação Pedagógica – Ana Paula Clementino Sobrinho, Darlene de Santana 
Aragão Ávila, Fabiana Trindade Cunha dos Santos, Thaís Regina das Virgens Souza 
Santos: Coordena as atividades pedagógicas, elabora e acompanha projetos de melhoria e inovação. 

Acompanhamento da execução de projetos pedagógicos dos Professores, monitoramento, formação e 
avaliação dos docentes, análise de avaliações de conteúdo e condução de reuniões pedagógicas. Atua em 
conjunto com o coordenador de curso (de área/disciplina), elaborando currículos e planos de curso, visando 
o cumprimento do planejamento pedagógico da Faculdade/unidade, à luz do Projeto Político Pedagógico. 

 
Psicopedagogia – Luzia Tainã Calheira Guimarães: Planeja, executa e avalia o 

desenvolvimento de projetos e programas pedagógicos através da aplicação de metodologias e técnicas 
para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Identifica, trabalha e encaminha problemas 
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educacionais dos alunos, interagindo com instituições e profissionais especializados. Orienta alunos, pais e 
docentes nas questões relativas ao desenvolvimento do corpo discente, a fim de auxiliar o processo 
educacional.  
 
Professores – Adalgisa de Moraes Pinho Anjos, Aldemir Nunes Teixeira Junior, 
Alessandra Mascarenhas Sant ana, Alexinaldo Lima Santos, Anderson Luiz Reis 
Fernandes, Andreia Sanches da Encarnação Serra, Arlene Marcia dos Santos de 
Jesus, Carina Sales Barreto Ribeiro, Cristiane de Matos Santos Oliveira, Fabricia 
Cristina Brito, Fernando Moreira de Almeida Filho, Géssica Silveira Amorim, 
Iracema Seabra Guimarães, Iran Souza da Conceição, Ivana Catharina Campos dos 
Santos, Ivana Patrícia O. das Neves, João Cezar Carvalho dos Anjos, José Antônio 
da Silva Carrilho, Josenice Maria Lopes Araujo, Karine Cajaíba Soares Silva, 
Kathiely Camila L. C. Fernandes, Léa Pereira de Souza, Liana Cláudia de O. Sousa, 
Lino Cláudio de O. Soares, Lóide Evangelista Santana, Maicon Alisson Silva dos 
Santos, Manuela Alves Correia Ribeiro, Marcia de Almeida Cunha, Marcos Elias de 
Carvalho Santos, Maria Cristina Ferreira de Carvalho, Maria de Lourdes P. G. Silva, 
Mônica Costa Alves da Silva, Neuma Carla Dantas Lyra, Norma Pereira dos Santos, 
Paoly Moreira de Souza, Paulo Sérgio Silva dos Reis, Rejane Jardim Duarte Moreira, 
Ricardo Ferreira Silva Souza, Ridalva Araujo Santos Pereira, Romilda Copque de 
Oliveira, Ronaldo Cavalcante Silva, Sandra Cristina B. da Cruz, Sandra Regina da 
Silva Soares, Sofia Amorim de Andrade Branco, Tatiana Pereira Golsman, Tiago 
Maciel de Jesus, Viviane de Jesus Ferreira, Zimara Copque da Silva Santos: Elabora e 

executa planos de curso, unidade e aula para todos os níveis da educação básica de acordo com o 
programa curricular estabelecido, discriminando atividades e assuntos a serem executados em ordem 
cronológica e materiais didáticos a serem utilizados. Avalia e acompanha a adequação da programação 
elaborada e o desempenho dos alunos sob sua responsabilidade. Realiza pesquisas científicas em sua área 
de atuação, a fim de acompanhar o cumprimento do programa curricular e desenvolvimento dos alunos. 
Elabora e desenvolve projetos pedagógicos, participa da elaboração do projeto político pedagógico e da 
avaliação institucional. Desenvolve avaliação de aprendizagem dos estudantes promovendo o sucesso 
escolar de todos. 
 

 
Auxiliar de Disciplina – Cristina Maria da Cruz Reis, Daiana Ferreira Santos, 
Edenilse Moreira, Eduvirgem Maria Ferreira de Jesus, Eunice Ribeiro dos Santos, 
Geniara de Jesus Lopes, Helena de Jesus Santos, Jacy dos Santos Castro, Jocemar 
Oliveira dos Santos, Lícia Ramos dos Santos, Marcia Silva da Cunha, Maria da 
Natividade Ferreira Alves, Marlene Moreira Leoni, Rita de Cássia Souza F. de 
Carvalho, Rosana Silva Santos, Rosenir Santos Silva, Tânia Catarina dos Santos: 
Presta apoio operacional na rotina escolar do corpo discente e docente, a partir do acompanhamento 
disciplinar, entrega de avisos e prestação de socorro imediato perante ocorrências médicas. Executa 
atividades de suporte a instituição através do controle de utilização das salas e auxilio em eventos e 
atividades extraclasses. 

 
Coordenação do NPO - Osvaldecy Queiroz Brito: Planeja, executa e avalia o desenvolvimento 

de projetos e programas pedagógicos através da aplicação de metodologias e técnicas para facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem. Identifica, trabalha e encaminha problemas educacionais dos alunos, 
interagindo com instituições e profissionais especializados. Orienta alunos, pais e docentes nas questões 
relativas ao desenvolvimento do corpo discente, a fim de auxiliar o processo educacional. 

 

Coordenação da Central de Atendimento a Pais e Alunos - Osvaldecy Queiroz  
Brito: Coordena, orienta e acompanha os processos de atendimento aos estudantes e familiares, 

realizando uma triagem inicial encaminhando para os setores responsáveis; resolvendo as situações de 
conflito de caráter simples (comportamento inadequado), controlando os atrasos, fardamento irregular, 
contato com a família e/ou responsável pelo estudante, realizando agendamentos junto aos setores 
competentes da escola (coordenação pedagógica, psicopedagoga, vice direção e direção escolar).  
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Coordenação do CAIS – Marcela de Souza Farias: Coordena as atividades pedagógicas, 

elabora e acompanha projetos de melhoria e inovação e acompanhamento da execução de projetos 
pedagógicos dos professores, monitoramento e avaliação dos docentes, análise de avaliações de conteúdo 
e condução de reuniões pedagógicas.  

 
Planeja, executa e avalia o desenvolvimento de projetos e programas pedagógicos por meio da aplicação 
de metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Identifica, trabalha e 
encaminha problemas educacionais dos alunos, interagindo com instituições e profissionais especializados. 
Orienta alunos, pais e docentes nas situações relativas ao desenvolvimento do corpo discente, a fim de 
auxiliar o processo educacional. 

 
Terapeuta Ocupacional - Maria do Rosário Araújo do Nascimento: Desenvolve programas 

de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida através de estudos de atividades técnico-científicas 
no campo de atuação. Promove a inclusão social, escolar e ocupacional dos alunos com deficiência através 
da elaboração de programas e atividades e interlocução com empresas, a fim de contribuir para a qualidade 
de vida dos alunos e suas famílias. 
 

Pedagoga CAIS – Mariana de Azevedo Barros: Planeja, executa e avalia o desenvolvimento de 

projetos e programas pedagógicos por meio da aplicação de metodologias e técnicas para facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem. Identifica, trabalha e encaminha problemas educacionais dos alunos, 
interagindo com instituições e profissionais especializados. Orienta alunos, pais e docentes nas situações 
relativas ao desenvolvimento do corpo discente, a fim de auxiliar o processo educacional. Acompanha o 
processo do Atendimento Educacional Especializado desenvolvido nas salas de recursos multifuncionais 
nas Escolas da Rede SESI de Educação. 
 

Estagiários Nível Superior ARTES -  Lioil Lohana Soares de Brito e Willian Natan Brito da 
Silva: Atuar sob supervisão no acompanhamento e suporte a processos relacionados a sua área de 

formação que promovam aprendizado e inserção do estudante no mercado de trabalho. 
 
 

13. EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PPP 

Para revisão do presente Projeto Político Pedagógico contou-se com a participação dos 

pais e estudantes, por meio de reuniões, onde os mesmos tomaram conhecimento da 

proposta da escola e contribuíram com sugestões e críticas, respondendo a questionário 

elaborado para este fim, além dos canais de relacionamento com o cliente, como Fale 

com o SESI, Pesquisa de Satisfação. 

Com os professores, equipe técnica, administrativa e de apoio, realizando um trabalho de 

leitura crítica do PPP, divididos em grupos de trabalho para revisão da redação dos itens. 

As contribuições foram compiladas e inseridas produzindo um documento final e 

disponibilizado para a comunidade escolar. Enfim, um trabalho coletivo cujo produto 

retrata uma escola viva, onde seus atores participaram ativamente da revisão deste 

documento. 
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CAIS – Centro de Apoio à Inclusão - SESI 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96, no artigo 59, 

preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, 

recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; assegura a 

terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do 

ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e; a aceleração de estudos aos 

superdotados para conclusão do programa escolar. Também define, dentre as normas 

para a organização da educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas 

séries mediante verificação do aprendizado” (art. 24, inciso V) e “[...] oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (art. 37).  

 

Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a 

educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de 

ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular.  

 

Acompanhando o processo de mudanças, as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam 

que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para 

todos. (MEC/SEESP, 2001).  

 

Todos os documentos normativos convergem para um atendimento educacional 

especializado que tenha como proposta de atuação identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 

realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse 
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atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela.  

 

Na origem da palavra, CAIS, significa local de embarque e desembarque de pessoas. 

Simbolicamente, pensamos que é este o significado da proposta contemplada no 

presente documento. Um local onde as pessoas com deficiência possam estar, em 

determinado período, para receber atendimentos que favoreçam a sua inclusão social, 

educacional, profissional. 

 

O CAIS – Centro de Apoio à Inclusão do SESI visa apoiar iniciativas educativas que 

beneficiem às pessoas com deficiência em qualquer serviço prestado pela instituição 

SESI.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Uma sociedade em desenvolvimento provoca quebra de paradigmas, revisão de valores e 

humanização. No mundo globalizado tem-se discutido intensamente a necessidade de 

inclusão de todos os grupos marginalizados, nos mais diversos campos: social, político, 

cultural e pedagógico. O movimento de inclusão tem gerado questionamentos acerca do 

funcionamento das escolas que atendem à modalidade de Ensino Especial e as leis que 

regem a educação em nosso país acenam para os pressupostos de uma educação 

inclusiva, que favoreça a convivência na diversidade.  

 

A atuação do CAIS visa atender às Diretrizes Legais para oferta de Educação Especial, 

por meio de mudanças no serviço oferecido, assegurando resposta competente a esta 

demanda e manutenção do programa para apoio às pessoas com deficiência intelectual, 

dependentes de industriários. 

 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

Está contemplada em 3 etapas: 

 

Avaliação Diagnóstica: Realizada de acordo com a demanda por atendimento:  
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Para pessoas com diagnóstico de deficiência intelectual: será realizada inicialmente pelo 

médico neurologista, visando identificar a elegibilidade do cliente, através da sua história 

clínica e social (Anamnese), habilidades intelectuais, questões emocionais e neurológicas, 

nível de comportamento adaptativo e dificuldades escolares para definição do quadro de 

deficiência intelectual. A partir da elegibilidade é inserido em um dos grupos, os quais são 

organizados por faixa etária e desenvolvimento cognitivo. 

 

Para estudantes com deficiência incluídos ou com queixa de dificuldade de 

aprendizagem/distúrbio de comportamento: será realizado estudo de caso com equipe da 

escola comum para definição dos atendimentos que irão beneficiar os processos de 

ensino e aprendizagem. 

 

Avaliação Processual: Através do Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP) construído a 

partir das informações obtidas e estudo de caso realizado pela equipe multidisciplinar, 

elabora-se proposta de atendimento, onde constarão necessidades individuais e únicas 

de cada cliente e tipos de apoio necessários, de acordo com as potencialidades e 

dificuldades bem como discussões com a família. O modelo de atendimento elaborado é 

flexível e deverá ser ajustado na continuidade do atendimento. O atendimento é feito em 

grupo, por professores que elaborarão planejamentos específicos, para os núcleos sócio 

educativo e educação profissional.  

 

Avaliação Final: Terá periodicidade anual e serão feitas discussões dos casos envolvendo 

toda a equipe de atendimento para decidir sobre desempenhos pretendidos no Plano de 

Desenvolvimento Pessoal e desempenhos alcançados. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 

  

Atendimentos Pedagógicos: 

 

Objetivo Geral: Promover estratégias de ensino diversificadas, que favoreçam a 

aprendizagem significativa compreendendo os diferentes estilos de aprendizagem, ritmos, 

talentos e preferências de aprendizagem celebrando a diversidade, respondendo à 

heterogeneidade, valorizando as diferenças e a autonomia reconhecendo a importância 

das adaptações curriculares para inclusão educacional e social. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ampliar e otimizar as habilidades e atitudes das pessoas atendidas; 

 Promover uma aprendizagem acadêmica significativa, capacitando-os a acionar 

conhecimentos construídos para administrar sua vida pessoal e social; 

 Melhorar a inclusão ativa, das pessoas atendidas tanto acadêmica quanto 

socialmente; 

 Favorecer conquistas significativas nas áreas em que as pessoas atendidas mais 

precisem de apoio; 

 Ampliar as oportunidades de escolarização para inserção no mundo do trabalho, 

principalmente a indústria, e efetiva participação social; 

 Mediar e acompanhar a inclusão no campo educacional nas escolas da rede SESI 

e outros campos relacionados. 

 

A proposta contempla atendimentos para desenvolvimento do repertório acadêmico, 

priorizando os conteúdos mais significativos da proposta curricular, em todas as áreas de 

conhecimento, direcionados à conquista das capacidades identificadas no Plano de 

Desenvolvimento Pessoal. 

 

Os planejamentos serão construídos, a partir das demandas e terão as atividades focadas 

nas necessidades e possibilidades de cada pessoa: avanço cognitivo aliado ao acesso ao 

conhecimento e à cultura, desenvolvimento do pensamento e da oralidade, aprendizagem 

de atitudes e comportamentos adequados à vida social, desempenhos de compreensão 

na vida cotidiana. 

 

A atuação neste campo está sob responsabilidade de 03 professoras que atenderão ao 

público envolvido nesta proposta e 01 psicopedagoga, que coordenará o programa desde 

o planejamento até a avaliação dos resultados. 

 

ATENDIMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Objetivo Geral: Favorecer as pessoas atendidas, através do esporte e das atividades 

recreio-desportivas, aquisição das condições necessárias para vida mais independente e 

estabelecimento das relações sociais nos grupos no qual estão inseridas. 
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Objetivos Específicos: 

 Estimular o reconhecimento do próprio corpo e suas possibilidades; 

 Fortalecer a auto-estima; 

 Ampliar a capacidade motora; 

 Promover a compreensão da relação entre saúde e hábitos saudáveis; 

  Apoiar a internalização de regras e desenvolvimento de atitudes que exigem 

reflexão. 

 Sensibilizar a sociedade mostrando por meio do esporte as potencialidades e 

capacidade das pessoas com deficiência para que sejam aceitas e respeitadas 

como cidadãos úteis e produtivos; 

 

Dos atendimentos oferecidos: 

 

 Esportes (Basquete, Natação, Handebol, FUTSAL): A iniciação desportiva visa dar 

uma base de conhecimento, dos diversos esportes aos estudantes, ensinando-lhes 

as regras, os deveres, os direitos, ajudando–os na sociabilização.   

   

 Atividades Lúdicas: Ao jogar, aprende-se a lidar com símbolos, a fazer estimativas, 

a calcular estratégias possíveis e, inclusive, a criar regras e convenções. E estas 

atitudes frente ao jogo, fazem com que sejam favorecidas as relações sociais. 

 

Um jogo constitui-se muitas vezes em desafio, ao jogar há um esforço para responder ao 

desafio. E estas respostas constituem-se em conquistas fundamentais nos campos 

cognitivo, social e moral. A participação em um jogo, em grupo ou individual, contribui 

para o desenvolvimento de qualquer pessoa, promovendo o desenvolvimento de suas 

potencialidades. 

 

O trabalho neste ponto abarcará todas as pessoas inseridas na proposta, com atividades 

semanais e contará com 01 profissional de educação física, um estagiário e um agente de 

apoio.  
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ATENDIMENTOS CULTURAIS 

 

A cultura como fenômeno social traz em si elementos como o lazer e a arte. 

 

O lazer, segundo DUMAZEDIER é “um conjunto de ocupações as quais o indivíduo pode 

entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 

entreter-se ou ainda para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação 

social voluntária, ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das 

obrigações profissionais, familiares e sociais”. A arte é uma ”atividade que supõe a 

criação de sensações ou de estados de espírito, de caráter estético, carregados de 

vivência pessoal e profunda, podendo suscitar em outrem o desejo de prolongamento ou 

renovação”.  (Dicionário Aurélio, 2007). 

 

Observa-se através desses conceitos, a subjetividade que o lazer e a arte trazem consigo, 

deste modo pode-se confirmar na descrição deste documento, que as atividades que 

compõem tal proposta visam proporcionar divertimento, recreação e formação 

desinteressada ao tempo em que, por meio da ludicidade implícita nas atividades 

desenvolvidas, serão trabalhados aspectos emocionais e sociais de cada indivíduo. 

 

Objetivo geral: Favorecer a criação e percepção estética das pessoas atendidas 

associando-as quando possível a apropriação de conteúdos imprescindíveis para 

reconhecimento e sentimento de pertencimento cultural, melhoria da auto-estima e 

valorização pessoal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mobilizar a expressão e a comunicação pessoal; 

 Ampliar a formação da pessoa com deficiência como cidadã; 

 Intensificar as relações dos indivíduos tanto com seu mundo interior como com o 

exterior. 

 

O programa será destinado a todas as pessoas atendidas e contemplará atividades 

semanais relacionadas às Artes Visuais, à Música e ao Teatro. 
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O trabalho neste campo abarcará todas as pessoas inseridas na proposta, com atividades 

semanais e contará com 01 professora e um agente de apoio.  

 

ATENDIMENTOS TERAPÊUTICO-OCUPACIONAIS 

 

Objetivo Geral: 

 

Desenvolver atividades que promovam a aprendizagem de funções essenciais e de 

habilidades adaptativas, visando auxiliar o indivíduo a atingir o grau máximo possível de 

autonomia no ambiente social, doméstico, de trabalho e de lazer, tornando-o produtivo na 

vida de relação, através de instrumentos que envolvam a atividade humana em um 

processo dinâmico. 

 

 

ATIVIDADES 

 

 SÓCIO-OCUPACIONAL 

 

Contempla as atividades desenvolvidas nos Ateliês de Reciclagem de Papel e de Criação. 

 

Objetivo Específico: Estimular por meio da experimentação significativa, a descoberta e 

valorização pessoal, o desenvolvimento da criatividade, habilidades sociais, habilidades 

básicas e especificas, identificando potencialidades e promovendo o desenvolvimento de 

competências, em busca da inclusão social.  

 

 DE TREINAMENTO PROFISSIONAL 

 

Destinado a jovens e adultos que possuem perfil de empregabilidade e que podem 

participar de programas de estágio e inclusão no mercado formal de trabalho. Possui uma 

programação voltada à formação de habilidades básicas e de gestão. 

 

Objetivo Específico: Preparar para o mundo do trabalho, identificando carências e 

potencialidades dos estudantes, reforçando a autoestima, o relacionamento interpessoal e 

comportamento ético.  
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 DE HABILITAÇÃO 

 

Contemplam atividades destinadas a crianças e jovens com maior nível de 

comprometimento e que não apresentam perfil de empregabilidade e pessoas em fase de 

envelhecimento. Possui uma programação voltada ao desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo, manutenção de habilidades obtidas durante a vida e descoberta de novas 

aptidões. 

 

Objetivo Específico: Proporcionar aquisição de independência nas Atividades da Vida 

Diária (AVDS) Atividades da Vida Prática (AVPS), atividades de autocuidado, ampliação 

da habilidade de expressão e comunicação, aprendizagem de atitudes e comportamentos 

facilitadores da convivência social e utilização de recursos comunitários. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

UNIDADE ITAPAGIPE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO PARCIAL 

2017 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Educação Integral da Escola Comendador Bernardo Martins Catharino/Unidade 

Itapagipe visa atender ao objetivo estratégico de prestar serviços educacionais de excelência, 

mantendo as orientações estabelecidas nos Princípios e Diretrizes da CNI, que envolve ações de 

melhoria das condições técnico-pedagógicas das Escolas da Rede SESI, conforme estabelecido nos 

Princípios: 

 
 “A proposição de educação integral no SESI surge da 

convicção de que é possível oferecer aos filhos dos 

trabalhadores da indústria uma educação básica de 

qualidade e excelência, aliada ao reconhecimento de 

que o SESI tem as condições para a oferta desse 

serviço: instalações físicas, com materiais e 

equipamentos adequados, profissionais qualificados 

com competência técnica nas diferentes áreas de 

conhecimento e práticas sociais”. (Educação Integral 

em Tempo Integral – Princípios e Diretrizes da Rede 

SESI de Educação – 2009, p.4). 

 

  JUSTIFICATIVA 

 

O projeto de Educação Integral surge como desdobramento do Programa Educação para a Nova 

Indústria – CNI – e justifica-se pela necessidade de redefinir o papel da educação na formação 

integral do sujeito nesse momento histórico, pois torna-se indispensável a construção de uma base 

sólida para o desenvolvimento e formação humana no exercício crítico e consciente da cidadania e 

a  inserção desse sujeito na vida produtiva.  

Um novo paradigma educacional é convocado, por meio de considerações sobre a qualidade, sobre 

o surgimento de novas áreas de aprendizagem, e se expressa na educação integral em tempo 

integral. Este programa oportuniza a discussão e atualização do conceito de currículo e possibilita 

ao aluno à ampliação do seu conhecimento cultural, a aquisição de hábitos de vida saudável e de 

leitura, a formação para o mundo do trabalho e a percepção ampliada de um mundo globalizado.    

 

OBJETIVO GERAL 

  

Contribuir com a formação integral dos estudantes, articulando as diferentes áreas de conhecimento 

com o sujeito afetivo, cognitivo e psicossocial, ampliando o seu tempo de permanência na escola, 

por meio das ações de ensino e de aprendizagem, de acordo com os eixos estruturadores do 

programa curricular. 
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Fonte: Secretaria Escolar 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Melhorar a aprendizagem dos alunos, reduzindo a reprovação, aumentando e diversificando 

as estratégias de aprendizagem;  

 Aumentar o gosto pela escola, que deixa de ser apenas lugar de “ensino” de conteúdos 

formais, passando a ser um local de convivência prazerosa entre os sujeitos em construção 

de conhecimentos mais amplos;  

 Oferecer aos estudantes, professores e demais envolvidos, condições favoráveis para agirem 

sobre o meio em que vivem (saber conviver), tomarem decisões coletivas, assumirem 

responsabilidades (saber ser), organizarem seu tempo planejando suas ações (aprender a 

fazer) e se constituírem enquanto sujeitos aprendizes, produzindo conhecimentos em 

sentido e unidade (aprender a aprender). 

 Otimizar o tempo das crianças e adolescentes na escola em atividades que lhes dão prazer, 

como música, artes visuais, esporte, dança, teatro, projetos, orientações e apoio aos estudos; 

 Articular parcerias para desenvolvimento de ações de educação, esporte, cultura, saúde,  

 Educar para o pleno exercício da cidadania, orientando os estudantes para a vida em 

sociedade; 

 Articular ações de inclusão e estimular o respeito às diversidades. 

 

 Reduzir o contato com riscos sociais à medida que permanecem mais tempo na escola com 

atividades diversas, possibilitando-lhes novos conhecimentos e habilidades, além da 

ampliação do seu senso crítico frente às questões sociais. 

 

 

ATENDIMENTO 

 

 Estudantes da Educação Básica da Escola Comendador Bernardo Martins Catharino  

Unidade Itapagipe – DR/BA 

 METAS:  

 Desenvolver em 2017 atividades de Educação Integral em Tempo Parcial em turnos de 06 

horas-aulas com os estudantes matriculados do 2º ao 9º anos do Ensino Fundamental da 

Escola Comendador Bernardo Martins Catharino, conforme tabela abaixo.  

 

                    
 

 

  
 

 
 

 

 

Unidade (SESI) Segmentos de Ensino Estudantes Atendidos 

 

Itapagipe 

3º ao 5º ano 424 

6º ao 9º ano 745 

 CAIS 61 

Total de Alunos  1.230 
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METODOLOGIA 

 

O Projeto de Educação Integral em Tempo Parcial, na Escola Comendador Bernardo Martins 

Catharino/Unidade, Itapagipe/DR-Bahia, implica uma metodologia participativa e inclusiva, 

voltada para a discussão de questões presentes na vida cotidiana das crianças, adolescentes, das 

famílias e da comunidade. Nessa concepção de projeto, os estudantes são os protagonistas das 

ações propostas. Toda a produção é articulada diante de um objetivo comum entre todos os 

envolvidos, de acordo com o descrito nos princípios e diretrizes.  

“Uma área ou tema de estudo, uma expressão de artes, um 

jogo, uma obra que requer conhecimentos, técnicas, 

habilidades, pode ser aglutinadora dos vários desejos e 

necessidades. Nesta perspectiva, se dá ênfase ao 

desenvolvimento integral a partir de uma área ou tema do 

conhecimento como eixo de organização para o 

desenvolvimento de outras competências.” (Educação Integral 

em Tempo Integral – Princípios e Diretrizes da Rede SESI de 

Educação – 2009, p.40). 

 

 

O projeto acontecerá de fevereiro a novembro/2016, com carga horária de 6 horas aulas diárias 

com 12 turmas de 7:00 às 12:30, sendo do 2º ao 5º anos e de 6 horas aulas diárias, das 7:00 às 

12:20, com os estudantes de 9º ano do Ensino Fundamental, sendo 4 turmas, até novembro/2016. 

Para a implantação, foi realizado um diagnóstico das condições da infraestrutura, avaliaram-se 

erros e acertos do EITI realizado em 2013, bem como seus resultados, benchmarking na Unidade 

Retiro, além de pesquisas de diversas experiências de turno integral. Para sua implementação fez-

se necessário adequá-lo às propostas curriculares da Rede SESI de Educação, revisão do Projeto 

Político Pedagógico - PPP, atualizando-o com base nos princípios e diretrizes da Política de 

Educação Integral do SESI, por meio das temáticas de Cidadania, Saúde, Lazer/Cultura e 

Educação, desdobrados nos eixos estruturados do programa curricular, abaixo listados:  

(a) Criatividade e inovação 

(b) Empreendedorismo 

(c) Ecossustentabilidade 

(d) Responsabilidade Social 

(e) Vida saudável 

(f) Inserção crítica e criativa no mundo da informação e da comunicação 

(g) Preparação para o trabalho 

(h) Cultura corporal do movimento 

 

As atividades serão coordenadas de acordo com o previsto no calendário escolar, buscando 
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integrá-las aos eventos, celebrações, festividades da comunidade, incorporando suas ações aos 

Projetos Pedagógicos previstos para a escola em 2016. 

 

As atividades serão realizadas em todos os espaços possíveis da escola, respeitando os limites 

para que seja garantida a segurança e possibilitando a aprendizagem interativa: de produção e 

expressão cultural, esporte e lazer. Na definição dos espaços, serão considerados os aspectos de 

acessibilidade, atendendo aos princípios da Educação Inclusiva e garantindo a participação plena 

de pessoas com deficiência.  

Buscar uma nova organização para a escola constitui uma ousadia para a gestão escolar e equipe. 

A EITI propõe ações e estratégias para atender às necessidades de uma escola  inclusiva, 

oferecendo as diversas possibilidades da realização de uma prática que atenda e que favoreça a 

inclusão de todos os indivíduos. 

 

MATRIZ CURRICULAR PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL DE 06 

HORAS/AULAS - ENSINO FUNDAMENTAL 3º AO 5º ANOS. 
 

TEMÁTICAS EIXOS 

Cidadania 

Empreendedorismo 

Ecossustentabilidade 

Responsabilidade Social - Cooperativismo 

Inserção crítica e criativa no mundo da tecnologia da informação e da 

comunicação 

Ética 

Saúde 

Vida saudável 

Cultura corporal e do movimento 

Educação Sexual 

Lazer/Cultura 

Criatividade e Inovação 

Teatro 

Música 

Formação Desportiva 

Dança 

Artes Visuais 

Educação 

Disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, 

Ciências Naturais, Língua Estrangeira, Educação Física. 

Temas Transversais. 

Atividade complementares no turno oposto para os estudantes que 

demonstrarem necessidade. 
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MATRIZ CURRICULAR PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL DE 06 

HORAS/AULAS - ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9ºANO. 

 

TEMÁTICAS EIXOS 

Cidadania 

Empreendedorismo 

Ecossustentabilidade 

Responsabilidade Social - Cooperativismo 

Inserção crítica e criativa no mundo da tecnologia da informação e da 

comunicação 

Ética 

Saúde 

Vida saudável 

Cultura corporal e do movimento 

Educação Sexual 

Lazer/Cultura 

Criatividade e Inovação 

Teatro 

Música 

Formação Desportiva 

Artes Visuais 

Educação 

Disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, 

Ciências Naturais, Língua Estrangeira, Educação Física. 

Temas Transversais. 

 

 

PERFIL DE SAÍDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 

  

 Saber conviver em grupo. 

 Ter hábitos de estudo. 

 Ser sociável. 

 Ser autônomo. 

 Demonstrar iniciativa para tomar decisões.  

 Respeitar as diferenças e a diversidade 

 Ter uma oralidade desenvolvida. 

 Ter noções de ética e cidadania. 

 Apresentar compromisso com a própria formação. 

 Ter um espírito investigativo desenvolvido. 

 Saber interpretar a realidade. 

 Apresentar raciocínio lógico. 

 Ter noções de conhecimentos básicos das áreas. 

 Saber compartilhar saberes de diferentes áreas. 

 Ter domínio adequado da leitura e da escrita. 

 Saber utilizar a diversidade de tipologias textuais. 
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 Apresentar condições para o aprofundamento das bases alfabética, lógico-matemática.  

 Respeitar as diferenças e a diversidade; 

 

PERFIL DE SAÍDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

 

 Ser sociável; 

 Ser autônomo; 

 Ser tolerante; 

 Respeitar as diferenças e a diversidade; 

 Saber conviver em grupo; 

 Ter hábitos de estudo; 

 Demonstrar iniciativa para tomar decisões; 

 Saber compartilhar saberes; 

 Atuar com postura ética e de cidadania; 

 Apresentar compromisso com a própria formação; 

 Ter um espírito investigativo desenvolvido; 

 Saber interpretar a realidade. 

 Saber resolver problemas; 

 Saber relacionar saberes de diferentes áreas para resolver problemas; 

 Apresentar raciocínio lógico; 

 Ter noções de conhecimentos básicos das áreas de conhecimento; 

 Ter domínio aprofundado da leitura e da escrita; 

 Saber utilizar a diversidade de tipologias textuais; 

 Apresentar condições para o aprofundamento de questões acerca da língua, sua estrutura e 

funcionamento; 

 Apresentar condições para o aprofundamento de questões lógico-matemáticas; 

 Ter uma oralidade desenvolvida. 

 

 

  OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

  

Corroborando com o Currículo das Escolas do SESI e, em conformidade com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, apresentam-se os objetivos gerais do Ensino Fundamental, tendo em vista 

a possibilidade de que a criança e o adolescente, a seu tempo e a seu modo desenvolvam: 
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 Compreender a cidadania como participação social e política, assim como, exercício de 

direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o 

mesmo respeito; 

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

sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões 

coletivas; 

 Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e 

pessoal e o sentimento de pertinência ao País; 

 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de 

etnia ou outras características individuais e sociais; 

 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando 

seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do 

meio ambiente; 

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas 

capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção 

social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 

 Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um 

dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à 

sua saúde e à saúde coletiva; 

 Utilizar as diferentes linguagens: verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal – como 

meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das 

produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e 

situações de comunicação; 

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

construir conhecimentos; 

 Questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando 

para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua adequação. (MEC. PCN, 1998) 
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INDICADORES DE DESEMPENHO 

  

 Índice de aprovação dos estudantes no Ensino Fundamental; (90%) 

 Índice de Satisfação do Cliente Externo (PSCE realizadas em maio e outubro); (90%) 

ACOMPANHAMENTO 

 

O Projeto será acompanhado pela equipe da Gestão Escolar, (professores, coordenadores 

pedagógicos, Gerência e Direção). 

FORMAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

 

 Avaliação processual dos estudantes; 

 Acompanhamento do processo de inclusão de PCD no Ensino Comum junto à equipe 

multidisciplinar;  

 Avaliação qualitativa do Projeto, realizada pelos professores, estudantes e familiares; 

 Análise do desempenho dos estudantes com deficiências, incluídos no ensino comum; 

 Análise dos indicadores de desempenho. 

Equipe do Projeto 

Gestão Execução Unidade Envolvida Parceria 

 Ana Leila 

Tourinho de 

Andrade 

 Luciane Abreu 

Valasques 

 

 Coordenadores 

Pedagógicos 

 Psicopedagogo 

 Professores 

 Itapagipe   NEOJIBA 

PRAZO 

Início: Fevereiro/2017 Término: Dezembro/2017. 
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Nome do Projeto: 

CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE PRÁTICA ORQUESTRAL E CORAL 

NA ESCOLA COMENDADOR BERNARDO MARTINS CATHARINO  

 SESI ITAPAGIPE 

 

Período de Execução do Projeto:  

Fevereiro de 2012 à Dezembro de 2017 

 

Responsável pelo Projeto: 

Nome: Ana Leila Tourinho de Andrade 

 

Endereço: Avenida Tiradentes, nº1454, CEP: 40.440-000. 

 

Bairro: Caminho de Areia 

 

Cidade: Salvador 

 

Estado: BA 

 

Telefones: (71)3254-9906 

 

E-mail leilat@fieb.org.br 

 

Abrangência:  

 

 

Linhas de Atuação/Objetivos Estratégicos: 

 Ações Educativas de Interesse Institucional. 

 Enriquecimento do Capital Cultural. 

 

Justificativa: 

Este projeto contempla parceria inédita entre o Serviço Social da Indústria /SESI e Núcleos Estaduais 

de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia/NEOJIBA, para o ensino da música, por meio da criação de 

um núcleo de orquestra e coral. O Projeto NEOJIBA na Unidade Itapagipe envolve estudantes da Rede 

Unidade Itapagipe 
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SESI de Educação e é um programa de formação de orquestra e coral infanto-juvenis, com o objetivo 

de promover a integração social por meio da prática coletiva da música.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente defende em seu artigo 4 – “É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a 

profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e 

comunitária”. Corroborando desta concepção, ambas as instituições defendem a operacionalização 

deste projeto que atenderá inicialmente, crianças e adolescentes da Escola Comendador Bernardo 

Martins Catharino, filhos de trabalhadores da indústria, uma parcela em significativa desvantagem 

social, garantindo-lhes educação de qualidade associada a programas que envolvem a cultura e o lazer.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, documento normativo que rege a educação em âmbito 

nacional, em seu texto contempla a seguinte idéia: “A educação em arte propicia o desenvolvimento 

do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar 

sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto 

ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e 

pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas”. 

A área em destaque, também favorece ao estudante relacionar-se criadoramente com as outras 

disciplinas do currículo. Por exemplo, se conhece arte pode estabelecer relações mais amplas quando 

estuda um determinado período histórico. Um estudante que exercita continuamente sua imaginação 

estará́ mais habilitado a construir um texto, a desenvolver estratégias pessoais para resolver um 

problema matemático. 

Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá́ compreender a relatividade dos valores que 

estão enraizados nos seus modos de pensar e agir, que pode criar um campo de sentido para a 

valorização do que lhe é próprio e favorecer abertura à riqueza e à diversidade da imaginação 

humana, (Parâmetros Curriculares Nacionais). 

A decisão de iniciar as atividades do Núcleo nesta escola está relacionada às finalidades às quais a 

mesma se propõe, de formar integralmente seus educandos, possibilitando-os o contato com diferentes 

contextos de aprendizagem. Na concepção de inclusão o Projeto pretende oferecer o estudo de música 

por meio do NEOJIBA às pessoas com deficiência intelectual do CAIS – Centro de Apoio a Inclusão – 

SESI, que funciona na Unidade Itapagipe. Essa oportunidade é inédita e proporcionará para essas 

pessoas uma condição educativa diferenciada e a inserção mais plena na sociedade, através do 

estímulo às suas potencialidades e o reconhecimento de suas capacidades. 
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 Vale ressaltar que o objetivo do referido Projeto é ampliar seu escopo de atendimento aos estudantes 

da Rede SESI de Educação tornando as escolas do SESI DR/BA, referência para as escolas do estado 

em âmbito público e privado e no Brasil. 

A falta de orientação para um trabalho efetivo com música, no currículo escolar ocasiona a situação 

em que “(...) na maioria das escolas o tratamento metodológico dado à expressão musical tem se 

restringido a um momento de recreação ou somente ao tempo em que se preparam apresentações 

musicais para as festas comemorativas da escola. A música deve ser considerada uma “linguagem de 

expressão”, parte integrante da formação global da criança, para o desenvolvimento dos processos 

de aquisição do conhecimento, sensibilidade, criatividade, sociabilidade e gosto artístico. Caso 

contrário perder-se-á na forma de simples atividade mecânica, com a mera reprodução de cantos, 

sem a interação da criança com o verdadeiro momento de criação musical.” ( Silva, Leda) . 

Mais efetivamente, o presente projeto amplia sua intenção além da oferta do ensino de música na 

escola, cria condições eficazes para que crianças e adolescentes desprivilegiados economicamente, 

tenham possibilidade de desenvolver seu potencial artístico, através da educação musical, bem como 

investir na formação de estudantes para que tenham igualdade de condições e ocupem o cenário 

musical de orquestras jovens e profissionais.. 

É importante ressaltar a influência positiva que a prática orquestral tem sobre o processo de educação 

e convivência social de crianças e jovens. A orquestra sinfônica por natureza é caracterizada pelo 

trabalho coletivo, a compreensão das diferenças, a valorização dos detalhes, a construção de um todo 

com partes inteiramente comprometidas. Nesta formação os integrantes se reúnem cotidianamente e 

aprendem a conviver com suas diferenças, trabalhando em conjunto em torno de um ideal comum: a 

criação do belo. A criança e o jovem desenvolvem o respeito, a tolerância, a capacidade de trabalhar 

em grupo e a disciplina, criando ferramentas fundamentais para a vida seja qual for a profissão 

exercida mais tarde.  

O que é o Projeto:  

 

O projeto visa a criação de um Núcleo de Orquestras e Corais Infanto-Juvenis envolvendo um total de 

até 300 estudantes da Escola Comendador Bernardo Martins Catharino, no SESI Itapagipe, em 

Salvador, desenvolvido pelo NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), 

que constitui-se em reconhecido programa de criação de orquestras e corais e, abrigará o 1º Núcleo de 

Prática Orquestral - NPO do NEOJIBA fora do Teatro Castro Alves.  

 

Objetivo Geral:  
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Agregar a aprendizagem da musica ao currículo da escola, em atendimento à lei, contribuindo para 

formação de sujeitos sensíveis, criativos e reflexivos e oportunizar conhecimento para formação da 

cidadania, através de uma prática musical mais elaborada.  

  

Objetivos, Indicadores e Metas:  

 

Objetivos Indicadores Metas 

Oferecer Formação orquestral para 

140 crianças e jovens da Escola 

Comendador Bernardo Martins 

Catharino, no SESI Itapagipe, atuando 

na perspectiva da educação integral.  

Número de alunos matriculados no 

programa/ Número de vagas 

oferecidas x 100. 

Atender 140 alunos no Projeto de 

formação orquestral no período do 

ano letivo. 

Atuar positivamente para efetivação da 

Lei N.º 1.679, que dispõe sobre o 

ensino musical nas escolas públicas e 

particulares de todo o país. 

Número de alunos de Ensino 

Fundamental beneficiados com aulas 

de música/ Número de alunos 

matriculados x 100 

Atender 100% dos alunos do Ensino 

Fundamental com a inclusão de aulas 

de música na proposta curricular. 

   

Formar uma Orquestra Sinfônica  Número de alunos participantes da 

Orquestra/ Número de vagas 

oferecidas x 100 

Formar 140 alunos com perfil para 

participação na Orquestra 

 

 

Metodologia: 

As atividades em Educação Musical serão contempladas a partir do tripé: Apreciação, Linguagem 

Musical e Performance. É através da Apreciação que se dá a tomada do conhecimento musical. Daí 

a importância do ouvir para poder elaborar pensamentos, fundamentações críticas e interpretações; o 

conhecimento da Linguagem Musical é de fundamental importância em qualquer aprendizagem, é 

através desta linguagem que o aluno poderá desenvolver habilidades musicais específicas como ler 

música, escrever música e tocar um instrumento etc.; por fim, os resultados da apreciação e da leitura e 

escrita musicais, possibilitarão a conquista de um produto que é a Performance, podendo ser 

estabelecida por meio da interpretação de uma peça musical tocando e  cantado, além de favorecer a 

possibilidade de compor, escrever e  improvisar tanto vocal  como instrumental. 

O NEOJIBA é o primeiro programa governamental brasileiro baseado no “El Sistema”, projeto 

venezuelano criado em 1975. Os integrantes das orquestras constituem o Núcleo de Gestão e 

Formação Profissional (NGF), em funcionamento no Teatro Castro Alves, e recebem formação 

pedagógica específica para atuarem como monitores. Como continuidade do projeto, estes monitores 

ensinarão novos integrantes e participarão da criação de Núcleos de Prática Orquestral e Coral (NPO) 

em diversos municípios do interior da Bahia e outras localidades de Salvador. Por este motivo, o lema 

do programa é “Aprende quem ensina”, representando a multiplicação do conhecimento que é a chave 

do NEOJIBA. O NEOJIBA já alcançou, em apenas três anos de atividade, reconhecimento nacional e 
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internacional, produzindo um trabalho de excelência na área musical que agora está pronto para ser 

multiplicado.  

Como estratégias para o desenvolvimento das atividades no projeto nos apropriarmos de todas as 

metodologias vigentes em educação musical, canto coral e ensino instrumental de flauta doce que 

sejam necessárias para o bom desenvolvimento do trabalho. Dentre as metodologias mais conhecidas 

podemos destacar autores como Dalcroze, Kodaly, Orff, Suzuki, Villa-Lobos, Willems, 

Swanwick,Gali, Moyse, Woltzenlogel, Gordon, entre outros. Estes autores propuseram, contestaram, 

firmaram princípios, sistematizaram os conteúdos, ou seja, repensaram a importância de pesquisas em 

novas metodologias para a Educação Musical e flauta, em diferentes realidades sociais no século XX. 

Desta forma, resumiremos a proposta de cada um deles e aplicaremos de acordo com as necessidades e 

especificidades de cada grupo em suas atividades. 

Esta metodologia será aplicada em atividades desenvolvidas em aulas de canto coral, ensino 

instrumental e prática orquestral. O tripé, Apreciação, Linguagem Musical e Performance, será uma 

constante em todas as aulas e atividades. 

Etapas: 

 

 Após a realização da sensibilização, inscrições e audições serão formadas as turmas de 

iniciação musical, divididas em canto coral, iniciação musical e iniciação musical com flauta 

doce; 

 Após a aquisição dos instrumentos orquestrais, será realizada uma seleção entre todos os 

alunos para a formação da orquestra composta por 110 estudantes; 

 Definido o grupo da orquestra, serão realizados ensaios por naipe, em salas especificas 

dotadas de isolamento acústico, além dos ensaios gerais, sendo mantidas as aulas de iniciação 

musical e coral; 

 Realizar apresentações em concertos à comunidade e no estado. 

 

Estratégias: 

 

 As aulas serão teóricas e práticas, ministradas por professores capacitados e orientados pelo 

NEOJIBA; 

 As turmas terão numero máximo de 40 alunos para canto coral e 20 para iniciação musical; 

 Os estudantes contemplados serão avaliados processualmente, segundo critérios estabelecidos 

entre as equipes da escola e instrutores do NEOJIBA; 

 Todos os instrumentos necessários para a 1ª Etapa serão disponibilizados pelo SESI (Teclados, 

Kit Musicalização e Flautas Doce); 
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 Para a inserção de novos estudantes no projeto, haverá interface com os professores de música 

da escola, que realizarão a seleção dos mesmos.   

 

Resultados Esperados:  

 

 Consolidação do ensino da música na Escola Comendador Bernardo Martins Catharino, 

garantindo o atendimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº. 11.769/2008); 

 

 Fortalecimento das relações de parceria a partir da aproximação e envolvimento das famílias 

dos alunos na atividade cultural e no ambiente escolar, colaborando para estreitamento dos 

laços familiares e para a autoestima da criança e adolescente; 

 

 Compreensão e internalização de valores como o respeito, a disciplina e, sobretudo, a 

importância do trabalho em conjunto, gerando reflexos positivos na vida e comportamento 

social dos alunos; 

 

 Melhoria no desempenho escolar, a partir da formação de habilidades e competências nos 

aspectos cognitivo, emocional e motor; 

 

 Desenvolvimento e/ou aprimoramento de características como a responsabilidade, a atenção, o 

estudo, o interesse por outras atividades e, principalmente, o amor-próprio, a autoestima; 

 

 Construção das noções de cidadania e respeito, despindo-os de preconceitos e tornando-se 

instrumentos de transformação pessoal e coletiva e multiplicadores de ações sociais. 
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PROFESSORES E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

TEMPO ESTIMADO: MARÇO A NOVEMBRO DE 2017 

RESPONSÁVEIS: EUNICE, FABIANA, GÉSSICA, LUCIANE, JOCEMAR, LINO, LOIDE, 

RONALDO, TIAGO, RONALDO 

COORDENAÇÃO: SUZANA ALMEIDA 

 

PROJETO 
  
Intervalo Lúdico  

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

O ser humano, em todas as fases de sua vida, está sempre procurando descobrir e 

aprender coisas novas, por meio do contato com seus semelhantes e do domínio sobre o 

meio em que se vive, para que dessa forma possa melhor compreendê-lo e interagir de 

maneira tal que venha a transformá-la e a partir daí, possa transformar o seu meio social 

em que o mesmo está inserido.  

Uma das necessidades do ser humano é descobrir e apropriar-se de todos os 

conhecimentos, desde os mais simples, (levar a colher à boca) até os complexos (criar e 

solucionar problemas) e, é isso que lhe garante a sobrevivência e integração na 

sociedade como ser participante, crítico e criativo.  

Segundo Almeida (2009), ele destaca que através do lúdico, a criança desenvolve a 

linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa, e a autoestima.  

Por tudo isso, existe a importância em criar alternativas para desenvolver a atividade 

lúdica, no sentido de criar espaços e oportunidades para que os indivíduos possam 

buscar e descobrir meios que assegurem sua formação humana e, com isso, possa ter 

uma educação mais consistente.  

 
OBJETIVO GERAL:  
Proporcionar que o horário do intervalo se torne diversificado, interativo e lúdico com 

propostas que envolvam atividades esportivas e jogos diversos, possibilitando além do 

lazer, um momento de integração entre as turmas e estudantes. 
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METODOLOGIA: 

O Projeto acontecerá nos horários dos intervalos com as turmas do EFI e EFII nos dois 

turnos de aula com o apoio dos professores tutores e com o suporte de alguns 

professores e auxiliares. Teremos no espaço os jogos de mesa (totó, tênis de mesa, 

dama, dominó e xadrez), brinquedos diversos (bambolê, corda, elástico, bola, cesta de 

basquete); quinzenalmente, nas terças e quintas, teremos as oficinas TECMAT que são 

atividades envolvendo geometria e robótica, sob a responsabilidade dos professores 

Tiago e Lino; nas quartas-feiras, teremos videokê e oficinas de instrumentos rítmicos 

com sob a responsabilidade das professoras Loide e Géssica. Uma vez ao mês teremos 

torneios de jogos de mesa; as sextas-feiras, quinzenalmente, teremos a sexta cultural, 

quando os alunos se inscreverão para apresentar para os demais estudantes um número 

cultural que poderá ser de música, de dança, declamação de poesia. Na quadra aberta, 

acontecerão atividades esportivas. 

 
RECURSOS: jogos de mesa (totó, tênis de mesa e de botão), jogos de tabuleiro (dama, 
xadrez, jogo de botão), jogos diversos (bola, bambolê, corda, elástico, cinco marias, 
entre outros). 
 

PÚBLICO ALVO: Estudantes do Ensino Fundamental I e II – Sesi Itapagipe. 

 

AVALIAÇÃO: Uma vez ao mês será realizada reunião com a equipe responsável pelo 

projeto para avaliar as ações e buscar melhorias. 

 

REFERÊNCIAS: 

ALMEIDA, Paulo. Nunes de Educação Lúdica. 10ª ed. Loyola, São Paulo, 1974.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 75 

 
 

 

AUTORA: Arlene Márcia Santos de Jesus 

TEMPO ESTIMADO: 1º SEMESTRE 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: Fabiana Trindade  

COLABORADORA: Michele Sena 
 

 

PROJETO “PARADA PARA LEITURA: LER COMO FONTE DE 

ENTRETENIMENTO” 

 

INTRODUÇÃO: Ler é entre tantas habilidades desenvolvidas pelo indivíduo, a 

possibilidade de mergulhar em outros mundos possíveis, é a janela que se abre para 

adentrar numa teia de relações e significados. É a chave para a busca de novos 

conhecimentos, novas aprendizagens; é a possibilidade de dialogar com outros sujeitos 

e principalmente dialogar consigo mesmo. Vale ressaltar que, entendemos que a escola 

é um espaço privilegiado para a prática de leitura e escrita, tanto para alunos quanto 

para professores e que estes, em especial, assumem papel relevante na tarefa de 

articulador e mediador dessas práticas. 

Portanto, ler é um desafio apaixonante e agradável que requer orientações as quais 

permitam ao leitor aprendizagens significativas, considerando o contexto social e sua 

real funcionalidade fora da escola, além de entrar na vida do leitor sensivelmente e 

significativamente, pois lê-se por diferentes motivos, o que determina diferentes 

procedimentos de lidar com essa prática. 

 

JUSTIFICATIVA: O acesso à aprendizagem da leitura apresenta-se como um dos 

múltiplos desafios da escola e, talvez, como o mais valorizado e exigido pela 

sociedade. 

Refletir sobre o ensino da leitura na dimensão escolar se faz necessário; pois ele 

somente se desenvolve em situações significativas de aprendizagens para os 

estudantes e para que isso ocorra de fato decidimos criar momentos de deleites, 

envolvendo a compreensão leitora nos alunos, com o intuito de potencializar a 

compreensão dos mecanismos e dos processos de construção de conhecimento 
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envolvidos no ato da leitura, bem como a sua natureza.  

Esses pressupostos são indispensáveis para o planejamento de atividades que 

favoreçam o ensino, o gosto e a aprendizagem da leitura como fonte de informação e 

entretenimento. 

Se a leitura é um instrumento tão valioso, não podemos ficar passíveis diante de um 

quadro comprometedor no que diz respeito ao desempenho dos alunos em relação à 

leitura e à escrita. Assim, o espaço de leitura torna-se um parceiro do professor. 

Buscaremos despertar o interesse da comunidade escolar pelo espaço de leitura e a 

partir daí, poderemos trabalhar as estratégias de leitura já planejadas pelo corpo 

docente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Criação do “Espaço de leitura” na Escola Comendador Bernardo Martins 

Catharino a fim de proporcionar uma leitura de livre escolha; 

 Possibilitar ao aluno o contato com o universo da ficção e que lhe proporcionar a 

descoberta do prazer de ler e de compreender sensivelmente o mundo; 

 Despertar a curiosidade para a pesquisa de assuntos variados a fim de transpor 

este conhecimento às outras áreas do conhecimento, adquirindo uma postura 

crítica, reflexiva e interativa; 

 Desenvolver as práticas de leitura livre de forma transversal (como proposto pelo 

MEC nos PCNs) de maneira a dialogar os temas transversais: Ética, Meio 

Ambiente, Orientação Sexual, Educação & Trabalho e Temas Locais; dialogando 

com filmes, danças, músicas e artes plásticas. 

 Melhorar o desempenho escolar do público discente, bem como o seu olhar 

crítico, tendo, em longo prazo, profissionais atuantes em diversas áreas de 

trabalho. 

OBJETIVO GERAL:  
Tornar público e reconhecível pelos alunos a importância das práticas leitoras 

livres,reconhecendo a dimensão individual e social dessa ação, valorizando a leitura 

como colaboradora, criando espaços de socialização das práticas leitoras dinâmicas, 

oportunizando as “rodas de leitura” e debates.  

METODOLOGIA: As ações serão executadas também em salas de aula, paralelamente 

aos estudos de Língua Portuguesa e Redação, mas especialmente no espaço de 

leitura, dando ênfase ao objetivo do projeto “Parada para leitura: ler como fonte de 

entretenimento” que é desenvolver a leitura como ato livre e voltado para o deleite 

pessoal. A utilização do espaço de leitura será o ponto de partida para as demais ações 
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que envolvam a leitura e a escrita. 

 

Abaixo algumas ações: 

Poetizando; 

Confabulando; 

Leitura e análise de diferentes gêneros textuais; 

Predição de leitura a partir do título, imagens, capas, entre outros procedimentos; 

Leitura compartilhada; 

Cantinho da leitura; 

Visitação a bibliotecas; 

Da leitura para as telas; 

Da leitura para os palcos; 

Literatura itinerante; 

Colcha de retalhos. 

Prática cultural (PREVISTAS): 

- Sarau; 

- Recital; 

- Cordel; 

- Feira literária; 

- Gincana literária; 

- Games; 

- Varal de poesias; 

- Quiz: Qual é a literatura? 

PÚBLICO ALVO: 

Estudantes da unidade SESI Itapagipe (fundamental II- 6° ao 9° ano).  

 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: Produção de leitura e escrita livres. 

 

 

CRONOGRAMA DE AULAS/ ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM: 

DATA ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

  Após leitura e análise de poesias organizar  
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Março com as turmas um momento de deleite em 

que os estudantes  recitarão poemas para 

marcar o dia da poesia (14/03) no espaço 

“POUSO DA POESIA” na area externa da 

escola. 

Abril Leitura, debate, discussão de paradidáticos 

organizadas por meio de pequenos grupos, 

duplas e rodas de ciranda potencializando 

momentos de deleite com as turmas. 

Apresentação de Seminário a partir das  

“Cidades de papel”, “O cortiço”, 

Aquecimento Global não dá rima com 

legal e Pequenos delitos, literaturas 

trabalhadas na Iª unidade, despertando o 

gosto pela leitura em outros estudantes. 

Confecção de uma colcha de retalhos com 

informações, imagens e letras de músicas 

referentes à literatura lida. 

Construção de vídeo-resenha sobre as 

literaturas da 1ª unidade. 

PARADA NO POUSO PARA LEITURA 

(18/04) na área externa da escola, com 

exposição de maquetes e outros produtos 

construídos a partir das obras em questão. 
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Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho         

      

 

     Literatura itinerante, circulando pelos 

espaços da escola, grupos de estudantes 

irão promover momentos de leituras e 

declamações para os demais colegas, por 

meio de resenhas feitas, catálogo literário e 

indicação de livros.  

      Visita ao JORNAL A tarde – 18/05/2016. 

       

      Produzindo um  “Jornal Literário”. 

V  

Gincana literária - Arrumados em equipes, 

identificadas pela cor para apresentar as 

tarefas solicitadas sobre literaturas lidas.  

     Caça ao tesouro; 

     Da leitura para as cenas; 

Da leitura para os palcos – 

DRAMATIZAÇÃO.  

 

AVALIAÇAO: 

A avaliação ocorrerá de forma processual, garantindo a reflexão sobre o uso dos textos 

literários e não-literários na escola, possibilitando ao leitor a descoberta do seu perfil de 

leitura e , ao mesmo tempo, a descoberta do seu eu a partir do mundo descoberto por 

meio dos livros.  

REFERÊNCIAS 

PCNs 

Currículo Escolar da REDE SESI 

ABREU, Márcia. Cultura Letrada, Literatura e Leitura. São Paulo: UNESP, 2006. 

ABREU, Márcia (Org.). Leituras no Brasil. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995. 

FREIRE, Paulo – A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 44. 

São Paulo: Cortez, 2003 

GARDNER, Howard. Inteligências Múltiplas: A teoria na prática. ed. São Paulo: Artes 

Médicas, 1993 

GERALDI, João Wanderley. (Org). O texto nasala de aula: leitura & produção. 

Cascavel. Assoeste, 1984 
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LARROSA. J. Sobre a lição. In. Pedagogia Profam: Danças, Piruetas e Mascarados. 4 . 

ed. Belo Horizonte: Autenticam, 2003 

LERNER, Delia – Ler e escrever na escola: O possível e o necessário. Porto 

Alegre:Artes Médicas, 2002 

PENNAC, D. Como um romance. Rio de Janeiro: Rocco, 1993 

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola.11. ed. São Paulo: Global, 2003 

ZUNINO, Delia Lener, Pizani, Alicia Palácios. A aprendizagem de Língua escrita na 

escola: reflexões sobre a proposta pedagógica construtivista. 2. ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995 
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BULLYING: A EVIDÊNCIA DA DESIGUALDADE ENTRE OS IGUAIS. 
Por: Luzia Tainã Calheira Guimarães 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 
A escola é um dos espaços que nos permite conviver com a diversidade, porém nem 

sempre esse convívio é harmônico. Culturalmente, ainda, as diferenças não são 

reconhecidas como uma condição de igualdade de direitos e sim como uma forma 

de exclusão, o que faz gerar situações de conflitos, nas quais as pessoas são 

expostas às diversas formas de maus tratos – psicológicos, físicos, morais, sexuais 

e materiais – por meio de “gozações”, apelidos pejorativos, difamações, ameaças, 

perseguições e isolamentos, favorecendo nos espaços educacionais uma prática 

denominada de Bullying. 

Pensando sobre esse contexto educacional surgiu a ideia de desenvolver o projeto 

“Bullying: A evidência da desigualdade entre os iguais” na Escola Comendador 

Bernardo Martins Catharino, com as turmas do 3º ao 9º anos, bem como toda a 

comunidade escolar, a fim de promover uma reflexão sobre a prática e as 

consequências do Bullying, no âmbito escolar e social. 

Ao discutir essa temática com toda a comunidade escolar desenvolveremos regras 

claras contra o bullying na escola, no intuito de proporcionar um envolvimento ativo 

por parte dos professores e dos pais, bem como um aumento no que se refere a 

conscientização do problema para eliminar mitos e prover apoio e proteção para as 

vítimas. Ações estas que estarão descritas de forma mais detalhada nas estratégias 

metodológicas. 

 
OBJETIVO GERAL 
 
Promover reflexão sobre a prática do Bullying e suas consequências no âmbito 

escolar e social. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Pesquisar com os alunos o conceito de bullying; 

 Identificar as principais causas e consequências do bullying; 

 Refletir sobre a necessidade de desenvolvermos ações educativas de 

combate ao bullying em nossa escola; 

 Proporcionar atividades orais e escritas, em todas as disciplinas, sobre a 

temática, no intuito de todos estarem voltados para o mesmo objetivo e 

alinharem as ações; 

 Discutir o respeito à diversidade como uma condição de igualdade e não de 

exclusão. 
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JUSTIFICATIVA 
 
Pretende-se com este projeto diminuir visivelmente a violência na escola e os 

conflitos entre os estudantes, melhorando a convivência e fortalecendo uma cultura 

de paz e respeito mútuo. Contribuindo para com uma escola inclusiva, pautada no 

diálogo para a resolução dos conflitos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE) realizada em 2012, 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em junho de 

2013, o bullying é um dos vilões da adolescência, que envolve quase 30% dos 

estudantes brasileiros - seja praticando ou sofrendo a violência, mas a maioria desse 

total, 20,8%, é formada por agressores. Ou seja, um em cada cinco jovens na faixa 

dos 13 aos 15 anos pratica bullying contra colegas no Brasil. Conforme o art. 2º da 

lei nº 13.185 (2015) caracteriza-se bullying quando há violência física ou psicológica 

em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: ataques físicos; 

insultos pessoais; comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; ameaças por 

quaisquer meios; grafites depreciativos; expressões preconceituosas; isolamento 

social consciente e premeditado; pilherias.   

A Lei Nº 13.185, citada acima, sancionada pela Presidente Dilma Rousseff em 6 de 

novembro de 2015, instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 

(Bullying), tendo como um dos seus objetivos prevenir e combater a prática do 

bullying em toda a sociedade, bem como promover a cidadania, a capacidade 

empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância 

mútua. Também traz o conceito de Bullying como sendo todo ato de violência física 

ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado 

por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la 

ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de 

poder entre as partes envolvidas. Além de esclarecer como as escolas devem agir 

para garantir a efetividade do Programa. 

Entende-se, aqui, por desequilíbrio de poder o fato de que a vítima não consegue se 

defender com facilidade, devido a inúmeros fatores, a exemplos: por ser de menor 

estatura ou força física; por estar em minoria; por apresentar pouca habilidade de 

defesa; pela falta de assertividade e pouca flexibilidade psicológica perante o autor 

ou autores do ataque (FANTE, 2005, p. 28). 

Segundo Fante (2005, p. 29), o bullying é um comportamento cruel intrínseco nas 

relações interpessoais, no qual os mais fortes transformam os mais frágeis em 

objetos de diversão e prazer, por meio de instrumentos que disfarçam a real 

intenção, de maltratar e intimidar. Podendo... 
[...] ocorrer de duas formas: direta ou indireta, ambas aversivas e 
prejudiciais ao psiquismo da vítima. A direta inclui agressões físicas (bater, 
chutar, tomar pertences) e verbais (apelidar de maneira pejorativa e 
discriminatória, insultar, constranger); a indireta talvez seja a que mais 
prejuízo provoque, uma vez que pode criar traumas irreversíveis. Esta 
última acontece através de disseminação de rumores desagradáveis e 
desqualificantes, visando à discriminação e exclusão da vítima de seu grupo 
social. (FANTE, 2005, p. 50) 

 



 

 83 

Ao estudar, esse fenômeno, foi percebido que cada pessoa envolvida desempenha 

um papel, identificados por Silva (2010, p.37) com os seguintes termos: Vítima típica, 

como sendo o estudante mais tímido, que demonstra fragilidade, foge de um padrão 

imposto por um grupo (ou sociedade) e não consegue reagir ou fazer cessar os 

comportamentos provocadores e agressivos contra ele; Vítima provocadora é o 

estudante que atrai e incita os outros estudantes reações agressivas contra si, 

porém não consegue vantagem no embate; Vítima agressora, é o estudante que 

compensa os maus tratos sofridos em outro estudante mais frágil e vulnerável que 

ele; Já os agressores, são estudantes que possuem como características poder de 

liderança (legitimado pela força física ou pelo assédio psicológico), não aceitam 

regras, além de não gostarem de serem contrariados, entre outras; E, os 

expectadores têm como perfil não participar das situações de Bullying, bem como 

não praticam, apenas presenciam tudo, dessa forma são divididos em: espectadores 

passivos (esses não reagem por medo de se tornarem a próxima vítima), 

espectadores ativos (são aqueles que manifestam apoio aos agressores ao darem 

risadas, por exemplo) e, por fim, o espectador neutro (esses se omitem diante das 

situações de bullying, alimentando a impunidade de quem pratica).  

As implicações referentes ao bullying são diversas, as quais englobam o psicológico 

e o comportamental. Fante descreve (2005, p. 44) as consequências para as vítimas 

desse fenômeno como sendo algo grave e abrangente, que promove no âmbito 

escolar o desinteresse pela escola, o déficit de concentração e aprendizagem, a 

queda do rendimento acadêmico, o absenteísmo e evasão escolar. Enquanto Silva 

(2010, p. 31) completa, afirmando, que o bullying pode instigar a delinquência, 

afetando em larga escala a depressão, frustração, doenças psicossomáticas de 

transtornos mentais, e de psicopatologia graves, estas consequências podem ser 

desastrosas, pois favorecem a comportamentos antissociais e de não aceitação ou 

quebra de regras que podem se estender para a vida adulta. É interessante 

esclarecer que esses impactos negativos existem tanto para os agressores como 

para as vítimas, manifestando-se desde a repetência e a evasão escolar até o 

isolamento, depressão e, em caos extremos, suicídio e homicídio – alguns casos até 

são relatados na mídia. 

É importante lembrar que essas manifestações comportamentais agressivas 

ocorrem também na rede mundial de computadores, denominado de cyber bullying, 

em que o agressor coloca qualquer tipo de conteúdo na rede, expondo a vitima. 

Para CAMARGO (2009), “o cyber bullying acontece quando, pela internet, alguém 

publica fotos, apelidos, gozações, difamações, e outros tipos de chacotas referentes 

a uma pessoa da qual queira fazer tais agressões ao ponto de humilhar a vítima”. A 

nova lei reconhece o cyber bullying, quando o indivíduo usa de mecanismos que lhe 

são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com 

o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Ressaltando que a internet 

é um meio eletrônico em que as informações são repassadas de forma muito rápida, 

aspecto preocupante que favorece o crescimento desta prática. 
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METODOLOGIA 
 
Este projeto será realizado na Escola Comendador Bernardo Martins Catharino, com 

as turmas do 3º ao 9º anos, por meio de leituras, discussão de textos, filmes, 

dinâmicas, jogos, músicas, palestras, trabalhos individuais e de grupo, entre outras 

estratégias metodológicas desenvolvidas pelos tutores de turma, durante o ano 

vigente. Tendo ações específicas no dia 08/04/2017, fazendo referencia ao dia 07 de 

abril – Dia mundial de combate ao bullying – com bate papos, apresentações dos 

trabalhos desenvolvidos até esse período, porém as práticas de prevenção e 

combate ao bullying serão discutidas e realizadas no ambiente escolar ao longo do 

ano. Segue abaixo quadro descritivo das ações: 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 
 

SETOR/RESPONSÁVEL AÇÃO 

Tutores de Turma (Fundamental I e II)  
 

 As ações serão planejadas por cada tutor. 
 

Central do Aluno 
 Orientações aos pais e responsáveis na “Reunião do grupo de pais”; 

 

Biblioteca 

 Acompanhamento dos pedidos dos livros referente a temática; 
OBS: Em 2016 foi solicitado aquisição de livros, sobre a temática, para compor 
acervo da biblioteca. 
 

Coordenação 

 Levantamento das ocorrências de Bullying do segmento que 
acompanha e encaminhar para o serviço psicopedagógico para 
tratamento; 

 Relatório de Avaliação do Projeto do segmento que acompanha 
(avanços e desafios); 

 

Serviço Psicopedagógico 

 Implantar questionário para colher informações das situações de 
Bullying, a fim de realizar a tratativa dos casos com mais propriedade; 

 Conversas periódicas com líderes de turma; 
 Mural permanente de combate ao Bullying; 

 
 

 
AVALIAÇÃO 
 
A coordenação de cada segmento entregará um relatório (descritivo) ao serviço 

psicopedagógico sobre os avanços e desafios que tivera ao longo do período de 

realização do projeto, contemplando as impressões dos estudantes e professores.  

 
ANEXOS: 
 

1. Cronograma de ações dos tutores; 

2. Indicações de filmes; 

3. Sugestões de livros e atividades; 

4. Livros disponíveis no Serviço Psicopedagógico para consultas; 

5. Atividades lúdicas; 

6. Conselhos práticos para deter o Bullying; 

7. Lei Nº 13.185. 

REFERÊNCIA  
 
CAMARGO, Carolina Giannoni. “Brincadeiras” que fazem chorar! Introdução ao 
fenômeno Bullying. 2ª edição. São Paulo-SP: All Print Editora, 2009. 
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ANEXO 02 

 

INDICAÇÕES DE FILMES 

 

 

1. Como Estrelas na Terra – Toda Criança é Especial 

“Como Estrelas na Terra” conta a história de uma criança que sofre com 

dislexia e custa a ser compreendida. Ishaan Awasthi, de 9 anos, já repetiu 

uma vez o terceiro período (no sistema educacional indiano) e corre o risco de 

repetir de novo. Este filme fala sobre o modo como a arte e a educação são 

importantes ferramentas de estímulo ao desenvolvimento de uma pessoa 

quando aplicadas intencionalmente para a sua felicidade, independente do 

problema ou desvio que tiver. 

 

2. Um Grande Garoto 

Will Freeman (Hugh Grant) é um homem na faixa dos trinta anos metido a 

galã que inventa ter um filho apenas para poder ir às reuniões de pais 

solteiros, onde tem a oportunidade de conhecer mães também solteiras. Will 

sempre segue a mesma tática: vive com elas um rápido romance e quando 

elas começam a falar em compromisso ele acaba o namoro. Até que, em um 

de seus relacionamentos, Will conhece o jovem Marcus (Nicholas Hoult), um 

garoto de 12 anos que é completamente o seu oposto e tem muitos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13185.htm
http://www.chegadebullying.com.br/pdf/pt/Basta_toolkit_estudiantes_primaria.pdf
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/um-em-cada-cinco-adolescentes-pratica-bullying-no-brasil%2019/06/2013
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/um-em-cada-cinco-adolescentes-pratica-bullying-no-brasil%2019/06/2013
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problemas em casa e na escola. Com o tempo Will e Marcus se envolvem 

cada vez mais, aprendendo que um pode ensinar muito ao outro. 

 

3. Bang Bang Você Morreu 

“Jovens podem ser mais cruéis que todos: Naturalmente cruéis.” As Palavras 

de Trevor Adams, que já foi estudante exemplar, refletem suas experiências 

no colégio. Ele era vítima de tão traumatizante perseguição que ameaçou 

destruir o time de futebol da escola. Mas a salvação veio através do Sr. 

Duncan (Tom Cavanagh, astro da série de TV “Ed”), o professor de teatro, 

que ofereceu a Trevor o papel principal de sua peça, ao lado da bela Jenny 

Dahlquist. O Professor e a garota tentam ajudá-lo a manter-se na linha. Mas 

há um risco: o sombrio enredo sobre assassinos em um playground, 

combinado com o passado problemático de Trevor, faz com que os pais 

tentem vetar a peça. Se eles conseguirem é possível que a voz de Trevor 

jamais seja ouvida e isso pode detonar uma bomba-relógio humana. 

O filme relata a história do jovem Trevor, vítima de bullying que em um ato de 

loucura prometeu explodir todo o time de futebol americano, ele chegou a 

colocar uma bomba no campo, mas não uma bomba armada, fez aquilo mais 

para assustar, mas isso faz sua vida virar totalmente de cabeça de baixo, pois 

todos passam a ter medo de que a qualquer momento o jovem possa 

realmente explodir tudo, o preconceito é tão grande que até mesmo seus 

pais, donos de uma lavanderia começam a perder clientes. 

Enquanto Trevor tenta seguir a vida de forma mais normal possível, seu 

antigo professor de teatro, Sr. Duncan, o induz à participar de uma peça que 

fala sobre bullying, uma peça com o mesmo nome do filme que é muito 

conhecida nos EUA, Trevor à principio não quer participar, mas isso até 

conhecer Jenny, uma garota com quem ele iria contracenar e acaba 

aceitando participar da peça, conforme o filme vai avançando, vemos Trevor 

entendendo o personagem e assim percebendo a própria história. 

 

4. Mary e Max – Uma Amizade Diferente 

Uma história de amizade entre duas pessoas muito diferentes: Mary Dinkle 

(voz de Toni Collette), uma menina gordinha e solitária, de oito anos, que vive 

nos subúrbios de Melbourne, e Max Horovitz (voz de Philip Seymour 

Hoffman), um homem de 44 anos, obeso e judeu que vive com Síndrome de 
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Asperger no caos de Nova York. Alcançando 20 anos e dois continentes, a 

amizade de Mary e Max sobrevive muito além dos altos e baixos da vida. 

Mary e Max é viagem que explora a amizade, o autismo, o alcoolismo, de 

onde vêm os bebês, a obesidade, a cleptomania, a diferença sexual, a 

confiança, diferenças religiosas e muito mais. 

 

5. Elefante 

O filme narra o ataque que dois estudantes fizeram a uma escola secundária 

do Oregon, matando dezenas de alunos, com um arsenal de armas 

automáticas. A questão do bullying é tratada como um detalhe pequeno, mas 

está lá. Concentra-se no ato final, de vingança fria e desapaixonada. O título 

refere-se à facilidade de ignorar um ‘elefante’ simbólico na sala, apesar do 

seu tamanho, mas que está sempre prestes a se mover.  

OBS: Um filme muito chocante. 

 

6. Evil, Raízes do Mal 

Um rapaz atormentado de 16 anos, tratado com violência pelo padastro, 

também trata seus colegas de escola com violência e acaba expulso da 

escola pública. É mandado a uma prestigiada escola privada, onde sabe que 

terá uma última oportunidade de regeneração. Lá chegando tem que se 

confrontar com os códigos e humilhações dos estudantes veteranos, 

arriscando sua expulsão ou submetendo-se. Um olhar diferente, neste filme 

sueco, que chegou a ser indicado ao Oscar de filme estrangeiro em 2004. 

 

7. Bully 

Nick Stahl – excelente – é o riquinho valentão, que vive abusando fisicamente 

dos colegas, até que seu melhor amigo – o já falecido Brad Renfro – decide 

vingar-se dele junto com a namorada, atraindo-o para o pântano e 

espancando-o até a morte. Alguns dos garotos tentam tomar o lugar dele, 

enquanto a comunidade se divide entre condenar e reconhecer que ele teve o 

que merecia. O diretor Larry Clark especializou-se em retratar o ócio e a 

banalidade da violência na juventude americana.  

OBS: Um filme muito chocante. 

 

 



 

 88 

8. Deixe Ela Entrar 

Um garoto frágil de 12 anos é constantemente abusado pelos colegas e 

sonha com uma vingança. Quando ele conhece sua vizinha, uma vampira que 

aparenta ter a sua idade, com quem irá envolver-se e que vai defendê-la dos 

ataques. 

 

9. Entre os Muros da Escola 

França 2008 – Palma de Ouro em Cannes, este drama mostra bem o choque 

de culturas que se formou na França, a partir dos conflitos entre alunos e 

também um professor bem intencionado. 

 

10.  Pro Dia Nascer Feliz 

Documentário que mostra diferentes realidades de estudantes de classes 

sociais distintas de três estados do Brasil. Um filme bem feito e oportuno 

sobre o tema. 

 

11.  Sempre Amigos 

Maxwell Kane (Elden Henson) é um garoto de 14 anos que tem dificuldades 

de aprendizado e vive com seus avós desde que testemunhou o assassinato 

de sua mãe, morta pelo marido. Quando Kevin Dillon (Kieran Culkin), um 

garoto que sofre de uma doença que o impede de se locomover, se muda 

para a vizinhança eles logo se tornam grandes amigos. Juntos vivem grandes 

aventuras, enfrentando o preconceito das pessoas à sua volta. 

 

12. O Galinho Chicken Little 

Na cidade de Oakey Oaks, Chicken Little toca o sinal do colégio e manda que 

todos “corram por suas vidas”! Toda a cidade fica em pânico. Por fim, todos 

se acalmam para perguntar ao galinho o que há de errado. Ele sofre Bullying 

na Escola. 

 

13. Sonho de Gelo 

Ela é diferente e ser diferente é um tema comum em filmes da Disney sobre 

bullying. Ela aprende a tratar os amigos, se divertir e viver para o momento. 

Apesar do desejo de ser uma patinadora famosa, Casey Carlyle não passa de 

uma garota inteligente e de poucos amigos, com uma mãe obcecada pela 
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ideia de ver sua filha em uma grande universidade. Mas quando ela usa sua 

cabeça e segue seu coração, de repente se vê transformada como nunca 

sonhou. 

 

OBS: FAVOR ASSISTIR O FILME ANTES DE REPRODUZIR EM SALA DE AULA, 

OBSERVANDO O CONTEÚDO E A FAIXA ETÁRIA ADEQUADA PARA CADA 

SEGMENTO. 

 
 

ANEXO 03 

SUGESTÕES DE LIVROS 

 

 Não me chame de gorducha 
Editora: Ática. 
Autora: Bárbara Philips.  

 

Sinopse: Rita sofre de um problema sério: excesso de 

peso. E detesta o apelido que os meninos da classe lhe 

deram. Mas ela tem força de vontade... 

 

 Lúcia já vou indo 
Editora: Ática. 
Autora: Maria Heloísa Penteado. 

 

 

Sinopse: Convidada para uma festa, a 

lesma Lúcia poderia não chegar a tempo. 

Pudera, com toda a sua lerdeza!  

  

 

 

 

 

 

 Samira debocha do novo aluno 
Editora: Ática. 
Autora: Christian Lamblin. 
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Sinopse: E agora? Será que Samira vai perceber que as zombarias estão 

magoando seu novo colega? 

 

 

 Rufina 
Editora: Franco 
Autor: Marciano Vasques. 

 

Sinopse: Rufina é uma menina alegre e esperta que 

adora ir à escola. Lá, o que mais gosta de fazer é ouvir 

contos de fadas e desenhar. Mas um dia, faz um 

desenho que provoca um grande problema na sala de 

aula... O livro nos faz pensar sobre ideias antigas 

presentes em nosso cotidiano cuja carga 

preconceituosa muitas vezes nos passa despercebida.  

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 

 Leitura pelo professor e reconto escrito pelos alunos. 

 Leitura pelo professor e reconto oral 

 Leitura do livro e discussão oral do conteúdo 

 Registro do recontro coletivamente 

 Recordar, no dia seguinte após leitura, a história com a classe voltando às 

questões das “zoações” e dos apelidos, questionando se eles recebessem um 

apelido que não gostassem o que fariam? Conscientizá-los que estas 

questões tem que ser falada com seus pais, para que estes conversem com a 

direção e professor. Nunca tentar resolver com violência. 

 Ilustração em grupo, utilizando papel pardo. 

 Contar e dramatizar a história com a classe. 
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ANEXO 04 

 

LIVROS DISPONÍVEIS NO SERVIÇO PSICOPEDAGÓGICO  

PARA CONSULTAS 

 

 

 Bullying - Mentes Perigosas nas Escolas 
Editora: Objetiva. 
Autora: Ana Beatriz Barbosa. 

 

Sinopse: Em 'Bullying - Mentes perigosas 

nas escolas', a autora faz uma análise sobre 

um dos tipos de violência que precisa ser 

combatido. O livro faz uma investigação do 

problema, apresentando informações aos 

pais, professores, alunos e profissionais de 

diversas áreas para identificar esse tipo de 

violência e suas consequências, como 

também o que se pode fazer para combatê-la. 

 

 

 Fenômeno Bullying - como prevenir a violência nas escolas e educar 
para a paz. 
Editora: Verus. 
Autora: Cleo Fante. 

 

 

Sinopse: No livro Fenômeno Bullying a autora 

define o tema em toda a sua dimensão como forma 

de torná-lo conhecido e também como forma de 

prevenir a violência nas escolas e, principalmente, 

como educar para a paz. 

 

 

 “Brincadeiras” Que Fazem Chorar! 
Introdução ao fenômeno Bullying. 

Editora: All Print. 
Autora: Carolina Giannoni Camargo 

 

http://www.allprinteditora.com.br/index.php?route=product/search&filter_name=Carolina%20Giannoni%20Camargo
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Sinopse: “Brincadeiras” que fazem chorar! Introdução 

ao Fenômeno Bullying. É um livro prático e muito 

interessante. Permite aos pais e aos professores 

conhecerem de forma bem completa o que é o bullying, 

como identificar vítimas e agressores e como ajudar os 

envolvidos nesta violência. Traz ainda uma reflexão 

sobre a educação dos nossos filhos ou alunos diante 

ao complexo mundo em que vivemos e também sobre 

o nosso papel, como educadores, na diminuição dos 

casos de bullying. 

 

 

 

 Bullying: O terror! 
Editora: Kaon. 
Autores: Lourival de Paulo. 
 
 
 

Sinopse: É uma cartilha em quadrinhos 

com o objetivo de deixar claro para os 

estudantes, professores, familiares e 

sociedade em geral, que o Bullying 

jamais será uma simples brincadeira.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 93 

ANEXO 05 

ATIVIDADES LÚDICAS 

 

DINÂMICA DO BARCO: 

 Dividir os participantes em grupos de 5 ou 4 participantes, cada; 

 Entregar para cada grupo uma folha de sulfite e canetas coloridas. 

 Explicar que cada componente do grupo só poderá fazer um traço de cada 

vez para executar o barco e que quando terminar o seu traço deve passar a 

folha para o próximo colega que por sua vez irá executar o traço que lhe 

cabe. Por exemplo: O primeiro participante faz o traço que se refere à parte 

de baixo no barco, cabe então ao próximo participante fazer uma das laterais. 

E assim por diante até que todos possam ter executado sua parte e o barco 

esteja, totalmente, desenhado. 

 Pedir para que iniciem a atividade. Enfatizar que cada grupo deve ter seu 

desenho pronto no prazo máximo de 2’. 

 Após a execução da atividade, verificar se todos completaram o desenho e 

qual grupo a terminou mais rapidamente. (A tendência é que todos os grupos 

terminem rapidamente e não tenham dificuldade para executar a tarefa). 

 Agora, explicar que isso foi apenas um ensaio e que irão novamente fazer o 

desenho do barco, só que agora serão estabelecidos algumas características 

para cada participante como descritas a seguir. (colocar na lousa ou levar um 

cartaz). 

                       Participante 1- É cego e só tem o braço direito. 

                       Participante 2- É cego e só tem o braço esquerdo. 

                       Participante 3- É cego. 

                       Participante 4- É mudo. 

                       Participante 5- Não tem os dois braços. 

 

Obs: Essas combinações são feitas de acordo com o número de participantes de 

cada grupo, podendo ser acrescentadas ou retiradas dificuldades. O facilitador pode 

levar fitas para prender a mão ou mãos dos participantes que não podem usá-las, 

pois estes tendem a não respeitar as instruções até mesmo por ato reflexo. Outras 

combinações podem ser feitas: cego e surdo, só tem o braço esquerdo, etc. 

 Depois de explicado quais serão as dificuldades dos membros do grupo, pedir 

para que estabeleçam quem irá assumir qual característica, entregando as 
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vendas para os que serão cegos, tiras de pano para amarrar os braços que 

não deverão utilizar e tapa ouvidos para os surdos. 

 Quando todos estiverem prontos, estabelecer o tempo de 4’ para que 

executem a tarefa. 

 

Obs: O facilitador deverá permanecer em silêncio, apenas observando o trabalho. 

Caso alguém solicite ajuda ou informações, reforçar as instruções já ditas sem dar 

outras orientações. Caso algum participante faça perguntas do tipo está certo? Pode 

fazer assim? Deixar o grupo decidir. Não deve interferir. Estas situações poderão ser 

retomadas no momento de debate, para análise e como ilustração para outros 

comentários. 

 

DINÂMICA: O “FEITIÇO VIROU CONTRA O FEITICEIRO” 

 Organizem os alunos em círculo. 

 Distribuam ¼ da folha de papel ofício. 

 Solicitem para que cada aluno escreva o que ele deseja que seu colega do 

lado esquerdo realize, naquele momento da aula. Normalmente as ações são 

engraçadas e até “micos”. Veja um exemplo: Maria deve fazer tal coisa. João 

(nome da pessoa que está escrevendo). 

 Orientem que o colega não pode ver o que o aluno está escrevendo. 

 Recolham todos os papéis. 

 Agora, falem: A regra da brincadeira está mudada, o “feitiço virou contra o 

feiticeiro”. Quem vai realizar a tarefa é a pessoa que escreveu e não o colega 

para quem você desejou.  

 Então, os alunos deverão realizar as tarefas. Certamente, haverá um pouco 

de rejeição ou vergonha, mas encorajem os alunos. 

 Depois, falem: Esta é a finalidade da brincadeira: não desejar aos outros ou 

fazer algo com os outros, que você não gostaria para você. 

 Então, comecem a trabalhar os temas da indiferença, discriminação, Bullying, 

falta de respeito. 

 Falem: Comece por você, não discriminando ninguém. Faça a diferença! 

 Para concluir, leiam: “Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles 

façam a vocês”. 
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DRAMATIZAÇÃO 

Utilize o teatro em sala de aula. Divida os alunos em grupos e motive os grupos a 

criarem uma dramatização sobre Bullying e Violência Escolar. Direcione os trabalhos 

para que as turmas criem duas versões, uma positiva e outra negativa. A cada 

apresentação, convide a turma a discutir sobre a apresentação, analisando os 

personagens e o contexto da dramatização. 

 

TEATRO DE FANTOCHE 

Utilizando os Bonecos de Fantoches, que podem ser confeccionados pela própria 

turma em uma aula de artes. Incentive a turma a através dos fantoches criarem 

histórias de Bullying. Direcione os trabalhos para que as turmas criem duas versões, 

uma positiva e outra negativa. A cada apresentação, convide a turma a discutir sobre 

a apresentação, analisando os personagens e o contexto da apresentação. 

 

PARÓDIA 

Paródia é uma imitação cômica de uma obra literária. Após falar sobre Bullying, 

discutir as causas, quem é a vitima, o agressor e outras questões teóricas 

importantes. Divida a turma em grupos, e incentive cada grupo escolher uma música 

e criarem uma parodia contra o Bullying. Para finalizar a atividade, poderá ser criado 

um concurso de paródias e coreografias contra o Bullying na própria turma ou na 

escola. 

 

JÚRI SIMULADO 

Explique a turma o que é um julgamento, como ocorre e quem compõe uma 

audiência de julgamento publico. Uma excelente atividade para discutir a Violência 

no Contexto Escolar e o Bullying.  

 

Objetivos:  

1. Estudar e debater um tema, levando todos os participantes do grupo a se 

envolverem e tomar uma posição.  

2. Exercitar a expressão e o raciocínio.  

3. Desenvolver o senso crítico:  

 

 Participantes: (Funções)  

 Juiz: Dirige e coordena o andamento do júri; 
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 Advogado de acusação: Formula as acusações contra o réu ou ré;  

 Advogado de defesa: Defende o réu ou ré e responde às acusações 

formuladas pelo advogado de acusação; 

 Testemunhas: Falam a favor ou contra o réu ou ré, de acordo com o que tiver 

sido combinado, pondo em evidência as contradições e enfatizando os 

argumentos fundamentais;  

 Corpo de Jurados: Ouve todo o processo e a seguir vota: Culpado ou 

inocente, definindo a pena. A quantidade do corpo de jurados deve ser 

constituído por número impar (3, 5 ou 7);  

 Público: Dividido em dois grupos da defesa e da acusação, ajudam seus 

advogados a prepararem os argumentos para acusação ou defesa. Durante o 

juri, acompanham em silêncio.  

   

Passos: 

1. Coordenador apresenta o assunto e a questão a ser trabalhada.  

2. Orientação para os participantes.  

3. Preparação para o júri.  

4. Juiz abre a sessão.  

5. Advogado de acusação (promotor) acusa o réu ou ré (a questão em pauta).  

6. Advogado de defesa: defende o réu ou a ré.  

7. Advogado de acusação: toma a palavra e continua a acusação.  

8. Intervenção de testemunhas, uma de acusação.  

9. Advogado de defesa: retoma a defesa.  

10.  Intervenção da testemunha de defesa.  

11.  Jurados decidem a sentença, junto com o juiz.  

12.  O público avalia o debate entre os advogados, destacando o que foi bom, o 

que faltou.  

13.  Leitura e justificativa da sentença pelo juiz.  

 

 

REPORTAGEM 

A pauta: o roteiro da reportagem 

 Pensar e elaborar uma boa pauta é o começo de qualquer reportagem 

jornalística. Ela é o guia, o roteiro, o briefing que vai orientar o repórter em 

seu trabalho. A pauta é a solicitação, por parte do pauteiro, do trabalho que 
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ele deseja que o repórter execute. Quando o trabalho de apuração da 

informação é feito por apenas uma pessoa, e não há as figuras do pauteiro, 

do repórter, do editor etc., mas todo trabalho é feito por apenas uma pessoa, 

ao em vez de pauta, podemos falar em um roteiro pessoal para o trabalho de 

reportagem. 

 Ao contrário do que se pensa, deve haver um cuidado muito grande na hora 

de preparar a pauta ou o roteiro de reportagem. Além de pensar bem o que se 

quer dizer no texto e a maneira como se quer falar, é preciso criatividade e 

estar bem informado sobre o assunto que se quer escrever. Além disso, vale 

lembrar que a pauta ou o roteiro não devem ser uma camisa de força. Se, por 

um lado, o repórter deve segui-los com precisão, por outro, em alguns 

momentos, deve abandonar sua rigidez e apostar na sua sensibilidade, no 

seu ‘faro’. Enfim, na hora de elaborar a pauta ou o roteiro da reportagem: 

 

1. Deixe claro, no início da pauta, a retranca, ou seja, o assunto de que deverá 

tratar a reportagem. 

2. Pesquise sobre o assunto: anote dados que você acha relevantes e que já 

estão disponíveis em algum lugar. Hoje em dia, além dos jornais, a internet e 

sites de busca são boas fontes para essa primeira etapa do trabalho; 

3. Em seguida, aponte os elementos a serem problematizados. Esclareça para o 

repórter – no caso de estar elaborando uma pauta – ou para você mesmo – 

em se tratando de um roteiro –, o que a matéria vai acrescentar às 

informações já disponíveis; 

4. A seguir, indique fontes a serem ouvidas, ou seja; as pessoas que podem ser 

entrevistadas sobre o assunto. Sugira as possíveis perguntas a serem feitas 

pelo repórter e, por fim, anote nomes e, na medida do possível, e-mails e 

telefones das fontes. Neste ponto, lembre-se que nem sempre apenas as 

autoridades são ouvidas. Sugira também entrevistas com pessoas do povo, e 

aí nem sempre você precisa citar nomes; 

5. Se você dispuser de equipamento fotográfico, não deixe de sugerir ou 

roteirizar fotos e imagens que devem, junto com o texto, ilustrar o trabalho; 

6. No final, indique o número de laudas que o repórter tem para escrever. Isso é 

importante, pois é uma forma de garantir que não vai faltar nem sobrar texto. 

Uma lauda, para quem ainda não tem familiaridade com a linguagem 

jornalística, corresponde a um conjunto de 1400 (mil e quatrocentos) 



 

 98 

caracteres contados os espaços. Uma matéria jornalística de um tamanho 

razoável tem, em média, duas laudas. 

 

OBS: Com as dicas acima, a sua pauta ou roteiro estão prontos e o seu repórter 

estará mais habilitado a fazer o trabalho de campo: a reportagem.  

 
 
ANEXO 06 

 
 

CONSELHOS PRÁTICOS PARA DETER O BULLYING 

 

 

 Escute seus alunos e alunas. Leve a sério tudo o que dizem sobre o bullying, 

especialmente se informam sobre casos concretos que ocorrem no centro 

educativo (ou fora dele) e envolvem seus estudantes. Dê atenção a cada caso 

particular e adote ações corretivas para impedir a situação. Use sua 

autoridade como docente para exigir o fim das hostilidades contra qualquer 

menino e menina. 

 

 Se presenciar uma situação de assédio, detenha imediatamente a agressão. 

Coloque-se entre o menino, a menina ou o grupo de crianças/adolescentes 

que perseguem ou intimidam, e aqueles que foram perseguidos ou 

intimidados. De preferência, procure bloquear o contato visual entre eles. Não 

afaste nenhum menino ou menina, especialmente as testemunhas. Não 

pergunte de imediato, não discuta sobre o motivo da agressão, nem trate de 

descobrir os fatos. 

 

 Fale sobre as consequências negativas de agredir ou intimidar e das regras 

de convivência da escola. Use um tom natural para descrever quais 

comportamentos você viu/ouviu. Deixe claro que assediar ou intimidar é 

inaceitável e que vai contra as regras da escola. Ajude-os a refletir sobre suas 

atitudes e reconhecer o dano que provocam. 

 

 Apoie a vítima agredida ou intimidada para fazê-la se sentir respaldada e a 

salvo das represálias. Ajude o estudante a encontrar maneiras de pedir que 
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não o incomodem mais e a procurar ajuda. Relate o que aconteceu aos 

demais docentes. 

 

 Inclua as testemunhas na conversa. Enfatize a importância de pedir ajuda a 

um docente ou a outro adulto e dê orientação sobre como poderiam intervir 

corretamente ou obter apoio da próxima vez. Deixe bem claro que pedir ajuda 

não é ser delator. Pelo contrário, é ser solidário. Não peça às testemunhas 

que expliquem publicamente o que observaram. 

 

 O trabalho com o grupo deve almejar desmitificar quem exercita seu poder 

mediante a violência. O adolescente que recorre à violência pode ter alguma 

necessidade não satisfeita. É fundamental escutá-lo e entendê-lo para então 

estabelecer limites por meio da empatia e da justiça. 

 

 Se considerar apropriado, imponha consequências para os estudantes que 

perseguem ou intimidam outros. Não exija que os estudantes se desculpem 

ou que façam as pazes no calor do momento. Todos deveriam ter seu tempo 

para “acalmar os ânimos”. Todas as consequências devem ser lógicas e 

ligadas à ofensa. É fundamental que as consequências sejam justas e que 

tenham como objetivo compreender e ajudar tanto quem sofre o bullying 

quanto quem o pratica. Pergunte aos agressores sobre o seu comportamento 

e ofereça apoio para mudar as condutas nocivas. Certas medidas punitivas, 

como a suspensão ou a expulsão, tendem a ser contraproducentes, porque 

os estudantes ficam calados e não é possível trabalhar as causas 

psicossociais que motivam o comportamento dos que abusam ou dos que são 

abusados. 

 

 Notifique os pais e as mães dos estudantes envolvidos. É aconselhável 

também tratar o tema em reuniões com mães e pais, a fim de gerar 

conscientização sobre o problema e promover a aproximação entre famílias e 

escola. Os pais e mães devem sentir que a escola cuida de seus filhos e 

filhas, que escuta seus problemas e colabora com a família na educação. É 

muito importante envolver os pais e mães. 
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 Embora em alguns casos tanto o (a) agredido (a) quanto o(a) que agredi 

possa chegar a receber ajuda terapêutica formal, na maioria das vezes é 

suficiente a participação de um orientador escolar que forneça apoio 

psicossocial informal. 

 

 É importante dar espaço a vítima para conversar com um adulto de confiança, 

em particular. Que a vítima possa explicar abertamente o que está ocorrendo. 

Pedir a vítima que conte sua experiência diante dos outros pode ser 

contraproducente e até inibidor. 

 

 O professor deve acompanhar tanto o (a) estudante agredido (a), bem como, 

também, aqueles e aquelas que foram agressores. Todas as partes devem 

sentir que o docente está ciente da situação para garantir que a violência não 

volte a ocorrer. 

 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Vigência  

Institui o Programa de Combate à 
Intimidação Sistemática (Bullying). 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 
(Bullying) em todo o território nacional. 

§ 1o  No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática 
(bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que 
ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou 
mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à 
vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 

§ 2o  O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do 
Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem 
como de outros órgãos, aos quais a matéria diz respeito. 

Art. 2o  Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência 
física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13185.htm#art8
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I - ataques físicos; 

II - insultos pessoais; 

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 

IV - ameaças por quaisquer meios; 

V - grafites depreciativos; 

VI - expressões preconceituosas; 

VII - isolamento social consciente e premeditado; 

VIII - pilhérias. 

Parágrafo único.  Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores 
(cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para 
depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar 
meios de constrangimento psicossocial. 

Art. 3o  A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as 
ações praticadas, como: 

I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 

II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; 

III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 

IV - social: ignorar, isolar e excluir; 

V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, 
manipular, chantagear e infernizar; 

VI - físico: socar, chutar, bater; 

VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 

VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou 
adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de 
criar meios de constrangimento psicológico e social. 

Art. 4o  Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1o: 

I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda 
a sociedade; 

II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações 
de discussão, prevenção, orientação e solução do problema; 
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III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e 
informação; 

IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis 
diante da identificação de vítimas e agressores; 

V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 

VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a 
sociedade, como forma de identificação e conscientização do problema e forma de 
preveni-lo e combatê-lo; 

VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos 
marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua; 

VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando 
mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização 
e a mudança de comportamento hostil; 

IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os 
tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática 
(bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, 
professores e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar. 

Art. 5o  É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações 
recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate 
à violência e à intimidação sistemática (bullying). 

Art. 6o  Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de 
intimidação sistemática (bullying) nos Estados e Municípios para planejamento das 
ações. 

Art. 7o  Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias 
para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do Programa 
instituído por esta Lei. 

Art. 8o  Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de 
sua publicação oficial. 

Brasília,  6  de novembro de 2015; 194o da Independência e 127o da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Luiz Cláudio Costa 
Nilma Lino Gomes 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.11.2015   
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Escola SESI Itapagipe 
Comendador Bernardo Martins Catharino 
 

MATRIZ CURRICULAR – 1º ao 5º ANO 
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 

ADAPTAÇÃO À LEI Nº 9394/96 E À RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 7/2010 
(DURAÇÃO – NOVE ANOS) 

ANO 2017 
 

 
Dias Letivos: 200 

 
Semanas Letivas: 40 

 
Dias Semanais: 05 

 

Nº de horas/dia: 06 
 

 

 
  

 

BASE NACIONAL COMUM 
 

PARTE DIVERSIFICADA 

CH 
ANUAL 

(Horas Aulas) 

Áreas de 
conhecimento 

 
Temas 

transversais/ 
Aspectos da Vida 

Cidadã 

L
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u
a
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o
rt
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a
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a
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a
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á
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a
 

C
iê

n
c
ia

s
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o
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a
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s
 

É
ti
c
a
 e

 C
id

a
d
a
n
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A
rt

e
 

M
ú

s
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a
 

T
e

a
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o
 

D
a
n
ç
a
 

 

Saúde X X X X X X X X X X X X  

Orientação Sexual 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 

Meio Ambiente 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 

Ciência e Tecnologia X X X X X X X X X X X X 

Pluralidade Cultural 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 

 
CARGA HORÁRIA POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

1º ANO 320 120 120 240 120 40 40 40 40 40 40 40 1.200 

2º ANO 320 120 120 240 120 40 40 40 40 40 40 40 1.200 
3º ANO 320 120 120 240 120 40 40 40 40 40 40 40 1.200 
4º ANO 320 120 120 240 120 40 40 40 40 40 40 40 1.200 
5º ANO 320 120 120 240 120 40 40 40 40 40 40 40 1.200 

 

TOTAL GERAL 
1.600 600 600 1.200 600 200 200 200 200 200 200 200 6.000 

 

O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 

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, Orientação Sexual, Vida familiar e Social, Meio Ambiente, Trabalho, Ciência 

e Tecnologia, Pluralidade Cultural e Linguagens) com as áreas de Conhecimento. 

Nota: 2- As modalidades de esporte estão contempladas em Educação Física. 

Nota: 3- Tema transversal Meio Ambiente aplicabilidade da Lei 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental. 

 
Avenida Tiradentes, 1454 – Caminho de Areia - CEP: 40 440.130 Salvador-Bahia - Tel.:(71)3254-9918 Fax (71) 3312-8334 
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Escola SESI Itapagipe 
Comendador Bernardo Martins Catharino 

 
MATRIZ CURRICULAR – 6º ao 9º ANO 
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 

ADAPTAÇÃO À LEI Nº 9394/96 E À RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 7/2010 
(DURAÇÃO – NOVE ANOS) 

ANO 2017 
 

 
Dias Letivos: 200 

 
Semanas Letivas: 40 

 
Dias Semanais: 05 

 

Nº de horas/dia: 06 
 

 

 
Avenida Tiradentes, 1454 – Caminho de Areia - CEP: 40 440.130 Salvador-Bahia - Tel.:(71)3254-9918 Fax (71) 3312-8334 

  
 

BASE NACIONAL COMUM PARTE 
DIVERSIFICADA 

CH ANUAL 
(Horas Aulas) 

Áreas de 
conhecimento 

 
Temas 

Transversais/ 
Aspectos da Vida 

Cidadã L
ín

g
u
a
 P

o
rt

u
g
u
e
s
a
 

R
e
d
a
ç
ã
o
 

A
rt

e
 

G
e
o
g
ra

fi
a

 

H
is

tó
ri
a
 

C
iê

n
c
ia

s
 F

ís
 e

 

B
io

ló
g
ic

a
s
 

M
a

te
m

á
ti
c
a
 

E
d
u
c
a
ç
ã
o
 F

ís
ic

a
 

In
g
lê

s
 

É
ti
c
a
 e

 C
id

a
d
a
n
ia

 

M
ú

s
ic

a
 

T
e

a
tr

o
 

O
fi
c
in

a
 d
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Saúde X X X X X X X X X X X X X 

 

Orientação Sexual 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 

Meio Ambiente 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 

Ciência e Tecnologia X X X X X X X X X X X X X 

Pluralidade Cultural 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 

CARGA HORÁRIA POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

6º ANO 200 80 40 120 120 120 240 80 80 40 40 - 40 1.200 

7º ANO 200 80 40 120 120 120 240 80 80 40 40 - 40 1.200 

8º ANO 200 80 40 120 120 120 240 80 80 40 - 40 40 1.200 

9º ANO 200 80 40 120 120 120 240 80 80 40 - 40 40 1.200 

TOTAL GERAL 800 320 160 480 480 480 960 320 320 160 80 80 160 4.800 

O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
  

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, Orientação Sexual, Vida familiar e Social, Meio Ambiente, Trabalho, Ciência e Tecnologia, 

Pluralidade Cultural e Linguagens) com as áreas de Conhecimento. 

Nota: 2- As modalidades de esporte estão contempladas em Educação Física. 

Nota: 3- Tema transversal Meio Ambiente aplicabilidade da Lei 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 
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REDE SESI BAHIA DE EDUCAÇÃO 

 

 
CALENDÁRIO ESCOLAR 2017 

 

 

MÊS ORGANIZAÇÃO DA REDE 

Janeiro 

FÉRIAS ALUNOS  

Férias dos professores (escolas atuais) - JANEIRO 

INICIO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES- 

Retorno oficial dos professores – 21/01 por sábado – 

23/01/17 

Fevereiro 

SEMANA PEDAGÓGICA – 31/01/17 A 03/02 (01 em rede)  

INICIO DAS AULAS: 06/02  

SÁBADOS LETIVOS – 18/02 

RECESSO CARNAVAL: 23 A 01/03 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 14   

Março 
SÁBADO LETIVO – 11/03   

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 23  

Abril 

FERIADOS – 21/04 - (Tiradentes) 

SÁBADOS LETIVOS – 08/04  

RECESSO DA SEMANA SANTA-13 A 16/04 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 18 

Maio 

FERIADOS- 01/05 (Dia do trabalho) 

 SÁBADOS LETIVOS – 06/05 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 23 

Junho 

FERIADOS: 15/06 (Corpus Christi) e 24/06 (São João) 

SÁBADOS LETIVOS – 03/06 

RECESSO DO ALUNO – 23/06 a 02/07  

RECESSO DO PROFESSOR – 23 a 29/06 

RETORNO DO PROFESSOR E JORNADA 

PEDAGÓGICA INTERNA-30/06 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 17 
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Julho 

 

 

FERIADO ESTADUAL - 02/07 (Independência da Bahia) 

RETORNO DO ALUNO - 03/07 

SÁBADOS LETIVOS: 15/07 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 22 

Agosto TOTAL DE DIAS LETIVOS – 23  

Setembro 

FERIADO – 07/09 (Independência do Brasil) 

SÁBADOS LETIVOS – 23/09 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 21 

Outubro 

FERIADOS – 12/10 (Dia de Nossa Senhora Aparecida) 

                      15/10 (Dia do Professor) 

Seminário de Boas Práticas : 13/10 

SÁBADOS LETIVOS – 21/10(Mostra Integrada de Artes e 

Ciências) 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 21 

Novembro 

FERIADOS – 02/11 (Dia de Finados) 

                      15/11 (Proclamação da República) 

Dia da Consciência Negra- 20/11   

 TÉRMINO DO ANO LETIVO: 28/11 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 18 

CONSELHO DE CLASSE III: 29 e 30/11 

 

Dezembro 

FERIADO EM SALVADOR - 08/12 (N. Senhora da 

Conceição) 

RESULTADO: 04/12 

INSCRIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO: 04 e 05/12 

AULAS DE RECUPERAÇÃO: 06 a 13/12 

AVALIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO: 14 a 19/12 

CONSELHO DE RECUPERAÇÃO: 20 e 21/12 

RESULTADO FINAL: 22/12 

 

 

Distribuição dos dias e semestre letivo. 

 

Alertamos para o seguinte: 
 

1 Não estão previstos os feriados municipais. 

2 
Não deverão ser computados como dias letivos os dias utilizados para exame final. (LDB Art. 24, Inciso I). 
A instituição de ensino é obrigada a cumprir no mínimo a carga horária de 800 horas e 200 dias letivos. (LDB Art. 24, Inciso I). 

 

 

Dias 

Letivos 

 

Jan. Fev. Mar. Abr

. 

Mai

. 

Jun. 1.º 

sem. 

Jul. Ago

. 

Set. Out. Nov

. 

2.º 

sem. 

Total 

 

0 

14 23 18 23 17 95 22 23 21 21 18 105 200 
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CRONOGRAMA ESCOLAR 2017 

 

Ensino Fundamental - 3º ao 9º anos 

 
Distribuição das Unidades Letivas: 
Unidade I – 06/02 à 12/05 (65 dias)      

Unidade II – 15/05 à 25/08 (70 dias)        

Unidade III - 28/08 à 28/11 (65 dias) 

 

ATIVIDADE (S) DATA 

REUNIÃO COM PAIS 

Reuniões Inaugurais: 

 
13 a 21/02: Fundamental I e Fundamental II 

 

08/03 - Reunião com os pais dos alunos do NPO 
 
Reuniões Pedagógicas: 

 
UNIDADE I: 
11/03 – 1ª reunião de pais e professores (FI) 

27/05 - Entrega dos boletins, apresentação de portfólios e plantão pedagógico. 
 
UNIDADE II:  
16/09 - Entrega dos boletins e plantão pedagógico. 
 
UNIDADE III: 
29/11 - Entrega dos boletins, apresentação de portfólios e plantão pedagógico/Resultado final. 

 
NPO: 1º semestre: 10/06 
          2º semestre: 11/11 
Obs.: Para apresentações externas do NPO acontecerão reuniões específicas. 
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SEMANA DE AVALIAÇÕES 

PARCIAIS 

 
UNIDADE I – 03 à 07/04 
UNIDADE II – 24 à 28/07 
UNIDADE III – 25 à 29/09 

CONCLUSIVAS 

 
UNIDADE I – 08 à 12/05 
UNIDADE II – 21 à 25/08 
UNIDADE III – 13,14,16,17 e 20/11 

RECUPERAÇÃO 

PARALELAS 

 
UNIDADE I – 05 a 14/06 
UNIDADE II – 02 à 11/10 

FINAL 

 
AULAS – 04 à 08/12 
AVALIAÇÕES – 11 à 14/12 

CONSELHO DE CLASSE 

 
UNIDADE I 
3º ao 5º anos - 09 à 12/05 
6º ano – 16/05 
7º ano – 17/05 
8º ano – 18/05 
9º ano – 19/05 
 

UNIDADE II 
3º ao 5º anos - 22 à 25/08 
6º ano – 29/08 
7º ano – 30/08 
8º ano – 31/08 
9º ano – 01/09 
 

UNIDADE III  
3º ao 5º anos – 21 e 22/11 

6º ano – 23/11 
7º ano – 23/11 
8º ano – 24/11 
9º ano – 24/11 

 
Obs: durante os conselhos de classe da 3ª unidade nos dias 21 e 22/11 os 

alunos do Ensino Fundamental I não terão aula. 

Nos dias 23 e 24/11 os alunos do Ensino Fundamental II não terão aula. 

Nos dias 27 e 28/11 – aula normal para os dois segmentos. 

 

 

Pré-conselho do Ensino Fundamental I – Aulas Diversificadas: 

 

I Unidade: 04/05 

 

II unidade: 17/08 

 

III Unidade: 09/11 

 

 

 

 

 

Conselho Final – Pós-Recuperação final: 18 e 19/12 
Resultado final – pós-recuperação: 21/12 
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EVENTOS E PROJETOS 

Fevereiro 

06/02 – Início do Projeto Interclasse 

 

Março 

01 à 03/03 – Diagnóstico de Saúde Bucal (a confirmar com GQV) 

29 à 31/03 – Recitais do NPO 

29/03 - 1ª Reunião do grupo de Pais 

 

Abril 

02/04 à 29/07 – FEEPS 1ª etapa/SESC Aquidabã 

12/04 – Partilha de Páscoa (FI). 

07/04 - Dia Nacional de Combate ao Bullying  

17 à 20/04 – Sarau Literário (FI) 

 

Maio 

06/05 – Dia da Família na Escola  

24 à 26/05 – Recitais do NPO 

 

Junho 

01, 02 e 03/06 – Torneio Interclasse (FII) 

05/06 – Início do Projeto Liga Solidária (FI). 

10/06 – I Concerto Interno NPO 

21/06 - Festa Junina (FI) Matutino e FII Vespertino 

12 a 14/06 – Gincana Literária/Circuito de Leituras Dramáticas (8º e 9º 

anos). 

 

Julho 

10 a 14/07 – Semana da Alimentação Saudável FI e FII (a confirmar com 

GQV) 

14 e15/07 – Torneio Interno de Robótica 

29 à 31/08/2017 – Recitais do NPO. 

 

Agosto  

03/08 à 28/10 – FEEPS 2ª etapa/Jogos Escolares SUDESB 

11/08 – Show de Talentos e Dia do estudante (FI e FII)  

19/08 – Sugestão Jogos Escolares (aguardar confirmação da GQV) 

 

Setembro 

04,05 e 06/09 Culminância Liga Solidária (FI). 

11 à 15/09 – SIPAT 

16/09 – Projeto Interdisciplinar Saúde e Qualidade de Vida (FI e FII) 

23/09 – Festival de Música e Poesia do SESI  

 

Outubro 

10 ou 11/10 – Comemoração do dia da Criança (FI)  

13/10 – Seminário de Boas Práticas 

21/10 – Mostra de Artes, Ciências e Tecnologia. 

23 à 27/10/2017 – Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e Culminância 

do Projeto Sexualidade e Estudo de Gênero. 

 

Novembro 

21 e 22 /11 – Semana da Consciência Negra (FII). 

21 à 24/11– Passeios e festas de confraternização. 

22/11– Premiação do Torneio Interclasse (Passeio ROLF) 

11/11/2017– II Concerto Interno NPO 

28/11/2017 Festa de encerramento do FI e FII.  

 

Dezembro 

15/12 - Encontro da Qualidade 

Observação: As datas comemorativas estão previstas no Calendário Escolar. 
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PLANO DE AÇÃO - Ensino Fundamental de 3º ao 9º anos -2017 

                    

O
B

J
E

T
IV

O
 

Ampliar a escala do atendimento aos clientes, mantendo a qualidade dos serviços prestados e com foco na aprendizagem dos alunos. 

                                        

Item OBJETIVOS / MEDIDAS (O que / Como / Por que) 
Prazo 

(Quando) 
Órgão 
(Onde) 

Responsável 
(Quem) 

PROGRAMAÇÃO 

  J F M A M J J A S O N D Total Real 

1 
Discussão para definição do formato e escopo do Projeto 
anual: Educação Integral, a família no processo educativo. 

Fevereiro a 
Setembro 

ED 
Coordenação 
Pedagógica e 
Professores 

P   x     x   x   x       4 
0% 

R                         0 

2 
Fortalecimento do Grupo de Pais, por meio de formação, 

realização de reuniões e palestras temáticas. 
Abril a 

Novembro 
ED Osvaldecy 

P       x x x x x x x x   8 
0% 

R                         0 

3 
Apresentação e validação junto à GED e STE para 

Implementação do Conselho Escolar. 
Março a 
Junho. 

ED Luciane 

P       x x               2 

0% 

R                         0 

4 Reimplantar Conselho Escolar. 
Junho a 

Novembro 
ED Luciane 

P           x x x x x x   6 
0% 

R                         0 

5 
Implementar PROERD (Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e a Violência) para os alunos do 5º 
ano em parceria com a Polícia Militar da Bahia. 

Abril a 
Novembro 

ED 
Osvaldecy e 
Ana Paula 

P       x x x x       x   5 
0% 

R                         0 

6 
Preparação dos estudantes para participação em avaliação 

externa e simulados Prova Brasil. 
Março à 

Nov 
ED 

Coordenação 
Pedagógica e 
Professores 

P     x x x x x x x x x   9 
0% 

R                         0 
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7 
Implementar projeto de Líderes de Turma com os estudantes 

de 4º ao 9º anos 
Março a 

Nov. 
ED Tainã 

P     x x x x x x x x x   9 

0% 
R                         0 

8 
Implementar Projeto de Tutoria com os professores de 3º ao 

9º anos. 
Fev a Nov. ED 

Coordenação 
Pedagógica 

P   x x x x x x x x x x   10 

0% 
R                         0 

9 
Realizar reuniões de alinhamentos com os professores 

líderes. 
Abril a Dez. ED 

Coordenação 
Pedagógica e 

Direção 

P       x   x   x   x   x 5 
0% 

R                         0 

10 
Intensificar o programa de treinamento para Auxiliares de 

Disciplina. 
Fevereiro a 
Dezembro 

ED Luciane 

P   x   x   x   x   x x   6 
0% 

R                         0 

11 Implantar Grupo de Pesquisa em alinhamento com a GED 
Maio a 

Novembro 
ED Luciane 

P         x x x x x x x   7 
0% 

R                         0 

12 
Implementar Projeto Intervalo Lúdico com os estudantes do 

FI e FII 
Abril a Nov. ED 

Ana Paula e 
Fabiana 

P       x x x x x x x x   8 

0% 
R                         0 

13 
Implementar Projeto de Leitura, abrangendo do 3º ao 9º 

anos. 
Abril a 

Novembro 
ED 

Fabiana e Ana 
Tomasia 

P       x x x x x x x x   8 

0% 
R                         0 

14 
Realizar formação sobre Gestão de Sala para os professores 
a fim de minimizar problemas de indisciplina que resultem em 

retirada de sala. 

Abril a 
Outubro 

ED Luciane 

P       x   x   x   x     4 

0% 
R                         0 

                    

                    

     

Cumprimento:  0% 

     

                    


