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O projeto representa a oportunidade de a direção, a 

coordenação pedagógica, os professores e a 

comunidade, tomarem sua escola nas mãos, definir seu 

papel estratégico na educação das crianças e jovens, 

organizar suas ações, visando a atingir os objetivos que 

se propõem. É o ordenador, o norteador da vida escolar.   

J. C. Libâneo 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este Projeto Político Pedagógico – PPP, representa a sistematização das 

ações propostas pela comunidade escolar da Escola SESI - Reitor Miguel Calmon, e 

tem como elemento principal o aluno. 

Estabelece diretrizes básicas de organização e funcionamento da escola, 

integradas às normas comuns do Sistema Nacional e da Rede Estadual. Define o 

conteúdo do trabalho escolar, tendo em vista as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para ensino, os PCN’s, os princípios orientadores da Secretaria de Educação. 

Tais ações se caracterizam pela objetividade que considera o aluno e leva em 

conta a realidade do cotidiano escolar. Além de evidenciar o propósito de se realizar 

um trabalho que possa conduzir a índices satisfatórios de desempenho de todos os 

que formam a escola, e resulte num ensino de melhor qualidade. 

O mesmo versará sobre seu princípio filosófico, suas decisões curriculares e 

suas ideologias sociais. 

Assim, a Escola SESI Reitor Miguel Calmon orientará suas ações 

pedagógicas, técnicas e administrativas por meio deste PPP, 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 para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, Programa do 

MEC: Ensino Médio Inovador - ProEMI e na legislação vigente, na Proposta 

Curricular da Rede SESI de Educação, na realidade da escola, nas características 

do cidadão que se quer formar e na legislação vigente. 

A construção de um PPP 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.  

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

algumas questões para reflexão da realidade e levantamento das possibilidades da 

comunidade escolar em operar as mudanças, para que cumpra com a sua função 

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

se tornem sujeitos críticos, participativos e agentes de transformação. 

 

Os registros realizados durante o processo de discussão contribuíram para a 

construção deste texto. O trabalho contou com a participação do corpo diretivo, 

docente, discente, pais, alunos e demais funcionários da escola, pois a crença é de 

que a mudança só pode ser concretizada quando todos estiverem comprometidos e 

agirem no sentido de efetivá-la, para que deixe de ser apenas um sonho e 

transforme-se em realidade. 

 

As discussões realizadas e sistematizadas, de um lado consideraram a 

realidade pedagógica atual, valorizando os seus aspectos positivos, de outro, 

projetaram uma prática pedagógica que nos possibilita uma superação constante, 

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. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

Escola SESI Reitor Miguel Calmon 

 

2.1 NÍVEIS DE ENSINO 

Ensino Fundamental e Ensino Médio articulado com Educação Profissional – EBEP 

 

2.2 ENDEREÇO 

Praça Visconde de Monte Alegre,  s/n, Largo do Retiro, CEP: 40.360.580, Salvador-

Ba. 

 

2.3 MANTENEDORA 

Serviço Social da Indústria – SESI 

 

2.4. EQUIPE TÉCNICA 

GESTORA DE UNIDADE: 

Antônia Bizerra da Rocha 

 

DIRETORA ESCOLAR: 

Eleonice Bárbara da Cruz Caldas. 

 

COORDENADORAS PEDAGÓGICAS: 

Andréa da Silva Abreu 

Elisângela Leão dos Santos 

Keila Araújo dos Reis 
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ADMINISTRADOR: 

Odailson Santos de Oliveira 

 

GESTOR DE QUALIDADE: 

Fábio Emílio Borges Vieira 

 

BIBLIOTECÁRIA 

Janivalda Rocha de Jesus Deveza
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3. JUSTIFICATIVA  

 

Todo projeto supõe [...] promessas para o futuro. Projetar significa tentar 

quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de 

instabilidade e buscar uma estabilidade em função de promessa que cada 

projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo 

pode ser tomado como promessa frente determinadas rupturas. As 

promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo 

seus atores e autores. (GADOTTI apud VEIGA, 2001, p. 18).       

 

A Escola SESI Reitor Miguel Calmon tem como ponto de partida buscar por 

meio deste documento sistematizar e consolidar o seu PPP, com a intenção de 

fortalecer a construção de uma educação mais humana, democrática e justa. 

 

Em parceria com a família e com todos os segmentos sociais, a Escola 

assume princípios democráticos, constituindo-os em espaço de transformação 

social. A autonomia e a participação, pressupostos do projeto pedagógico, não se 

limitam à mera declaração de princípios consignados neste documento, mas sim a 

presença sentida de todos os envolvidos no processo educativo. 

 

A crença da Escola é que a educação deve promover uma transformação 

concreta na sociedade, através da comunicação, do avanço tecnológico e dos 

valores de vida, promovendo o bem comum e a paz universal. Assim, este Projeto 

tem como base os fundamentos da legislação em vigor e as especificidades que 

caracterizam cada etapa da Educação Básica e da Educação Profissional. 

 

Este PPP tem por objetivos: 

 

 posicionar-se quanto às questões sociais e interpretar a tarefa educativa, 

intervindo na realidade presente; 

 tratar os valores essenciais como possíveis de serem vivenciados e não como 

conceitos ideais; 

 tornar os conteúdos significativos na vida dos educandos; 

 orientar e refletir sobre a formação de cidadãos profissionais que atuarão no 
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mundo do trabalho;   

 ampliar o processo de reflexão e debate, sobre a possibilidade de 

implementação de uma experiência concreta que articula a Educação Básica 

à Educação Profissional, aproximando os profissionais responsáveis pelo 

desenvolvimento dessas etapas e modalidades de ensino;   

 contribuir efetivamente para uma melhor e mais completa formação e 

qualificação dos estudantes, a partir da ampliação das suas possibilidades de 

inserção e permanência no mundo do trabalho.   

 

A educação aqui defendida deve proporcionar aos educandos os 

conhecimentos necessários ao exercício pleno da cidadania, de modo que possam 

desenvolver habilidades e com competência inserir-se no mundo do trabalho. Para 

tanto é necessário também, trabalhar as dimensões cognitivas, afetivas, culturais e 

socioeconômicas, na medida em que a articulação da Educação Básica com a 

Educação Profissional busca estabelecer uma sólida formação geral que significa ao 

mesmo tempo a criação de condições de preparação para o trabalho a ser 

completada na educação profissional.  

 

Assim, este projeto reflete as mudanças a serem efetivadas e exige uma 

reflexão sobre a finalidade da escola, bem como, a explicitação do seu papel social 

e a clara definição de caminhos, formas operacionais e ações a serem 

empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo. 

 

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DO PROJETO  

 

Até muito recentemente, as discussões sobre o real papel da escola, giravam 

em torno do “ser tradicional” ou “ser moderna”, acompanhar este ou aquele modelo 

pedagógico. Essa tipologia não desapareceu, mas não responde à demanda do 

fazer educacional que repousa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96.  

Oferecer um ensino de qualidade e formar cidadãos conscientes do seu 

papel, agindo de forma criativa e positivamente transformadora na sociedade, é 



14 

Escola  SESI - Reitor Miguel Calmon 
Projeto Político Pedagógico - 2016 

tarefa educacional da Escola SESI Reitor Miguel Calmon.     

Os princípios que norteiam essa práxis perpassam pela concepção de 

autonomia, participação, responsabilidade e escuta de todos os partícipes da 

comunidade escolar, coadunando com o modelo de Gestão Democrática 

Participativa de ação inovadora, vivenciada em todos os segmentos da unidade.  

O trabalho escolar é uma ação de caráter coletivo, realizado a partir da 
participação conjunta e integrada dos membros de todos os segmentos da 
comunidade escolar. Portanto, afirmar que sua gestão pressupõe a atuação 
participativa representa um pleonasmo de reforço a essa importante 
dimensão da gestão escolar. Assim, o envolvimento de todos os que fazem 
parte, direta ou indiretamente, do processo educacional no estabelecimento 
de objetivos, na solução de problemas, na tomada de decisões, na 
proposição, implementação, monitoramento e avaliação de planos de ação, 
visando os melhores resultados do processo educacional, é imprescindível 
para o sucesso da gestão escolar participativa. (LUCK, et al., 2002). 

 

A Gestão Democrática é um princípio consagrado pela Constituição vigente e 

abrange as dimensões pedagógica, administrativa e financeira. E é exatamente esse 

compromisso que implica o repensar da estrutura pedagógica e tudo o que circunda 

essa prática.  

A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos 

problemas postos pela prática pedagógica. Ela visa romper com a 

separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre 

teoria e prática. Busca resgatar o controle do processo e do produto do 

trabalho pelos educadores. (VEIGA,  2002) 

 

Para a Gestão da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, a necessidade de 

reestruturação do PPP, sustentado efetivamente nos princípios da Gestão 

Democrática Participativa, e em cumprimento à Legislação em vigor (LDBEN), dá-se 

em virtude da sua principal importância, vez que o referido documento de construção 

coletiva, passa a: 

a) Guiar e orientar de forma mais direcionada as ações da Unidade; 

b) Estabelecer diretrizes básicas de organização e funcionamento da escola, 

integradas às normas comuns do Sistema Nacional e da Rede Estadual; 

c) Definir o conteúdo do trabalho escolar, tendo em vista as Diretrizes e 

Parâmetros Curriculares Nacionais, os princípios orientadores da Secretaria 
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de Educação, a realidade da escola e as características do cidadão que se 

quer formar; 

d) Definir coletivamente, objetivos e metas comuns à escola como um todo; 

e) Possibilitar ao coletivo escolar a tomada de consciência dos principais 

problemas da escola e das possibilidades de solução, definindo as 

responsabilidades coletivas e pessoais. 

 

Vale ainda destacar, que o trabalho de reconstrução do PPP da Escola SESI 

Reitor Miguel Calmon para o ano de 2016, está em consonância com o 

desenvolvimento de ações conjuntas que garantam a melhoria do desempenho 

escolar atendendo ao Acordo de Gestão firmado entre a Gerência da Unidade e a 

Superintendência de Educação do SESI, ao PMG (Plano de Melhoria da Gestão), ao 

Plano de Ação de Educação e ao Plano de Ação da Prova Brasil, tendo como 

objetivo final a melhoria na qualidade de ensino.  
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4. PERCURSO DO PPP (2011-2016)  

 

 

O projeto pedagógico não é uma peça burocrática e sim um instrumento de 

gestão e de compromisso político pedagógico coletivo. Não é feito para ser 

mandado para alguém ou algum setor, mas sim para ser usado como 

referência para as lutas da escola. É um resumo das condições e 

funcionamento da escola e ao mesmo tempo um diagnóstico seguido de 

compromissos aceitos e firmados pela escola consigo mesma [...]. 

(FREITAS et al., 2004, p. 69) 

 

Atenta ao que é estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBEN 9.394/96, nos artigos 12, 13 e 14, inciso I, que destacam a 

importância da participação da comunidade escolar no processo de reformulação do 

Projeto Político Pedagógico. A Gerência da Unidade estabelece, anualmente, um 

plano de ação para a atualização e reconstrução desse documento, tendo o seu 

início em novembro de 2010. 

É o documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo 

educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das 

exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e 

expectativas da comunidade escolar. (LIBÂNEO, 2004). 

 

O trabalho de reformulação do PPP da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, 

contempla o movimento cooperativo envolvendo a criticidade das ações e 

cumprimento das responsabilidades, em números cada vez maiores de satisfação 

dos clientes internos e externos, na proposição de uma Educação Progressista e 

Inovadora, mais condizente com os tempos atuais em que a Comunidade Escolar – 

pais, professores, alunos, funcionários do administrativo, coordenadores e diretores 

– estabelecem comunicação dialógica, propiciando a criação de estruturas 

metodológicas mais flexíveis para reinventar ações ou medidas de análise e 

solução, sempre que se fizer necessário e adequado.  

A concepção de que é possível a criação desse contexto, em que as relações 

se dão de maneira afetiva (respeito) e efetiva (ações), é pano de fundo para que 

toda a comunidade escolar seja convocada a participar dessa construção 

documental. 

Ai de nós, educadores, se deixarmos de sonhar sonhos possíveis [...] Os 

profetas são aqueles ou aquelas que se molham de tal forma nas águas de 
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sua cultura e da sua história, da cultura e da história do seu povo, que 

conhecem o seu aqui e o seu agora e, por isso, podem prever o amanhã, 

que eles mais do que adivinham, realizam.(FREIRE). 

 

Para tanto, faz-se imprescindível reconhecer a potencialidade humana, 

admitindo suas limitações e sonhando com as possibilidades de se concretizar o 

sonho de se viver num mundo melhor. A confirmação desse contexto só existe numa 

escola onde as relações pedagógicas são humanizadas e a tônica dos serviços 

prestados, gira em função dos objetivos, cuja finalização permeia a priorização do 

desenvolvimento e bem-estar do estudante. Nessa perspectiva, os profissionais são 

desafiados constantemente pelo desconhecido e a renovação de suas práticas 

educacionais torna-se uma questão de sobrevivência da escola. Porém, esta 

renovação é complexa: primeiro porque perpassa por todos os aspectos da prática 

pedagógica; segundo, porque exige abertura dos envolvidos no processo com a 

vontade política de mudar; e terceiro, porque os meios para concretizar as 

aspirações devem estar em consonância com o contexto histórico concreto.  

Essa preocupação é refletida hoje, no fazer educacional da Escola SESI 

Reitor Miguel Calmon, que enquanto Instituição de Ensino gerenciada por uma 

equipe em constante atualização, não poderia se furtar ao atual desafio educacional: 

ação de significativa contribuição na preparação do ser humano do atual milênio.  

Aceitar desafios, correndo riscos ao abraçar o novo, sem medo de abalar as 

verdades sedimentadas, como sujeitos de nossa própria história, é de fundamental 

importância para que possamos crescer como indivíduos sócio históricos, na 

interação com o(s) outro(s). 

A Escola SESI Reitor Miguel Calmon, visando a educação integrada e 

humanizada, se propõe a formar indivíduos conscientes e capazes de criticar e criar, 

utilizando sua capacidade intelectual e emocional na aquisição de novos 

conhecimentos, contribuindo para o bem comum através de sua participação na 

construção e reconstrução de si mesmo. Com este pensar, a Unidade aprimora sua 

concepção e o seu fazer, através de um PPP nascido de discussões, reflexões e 

desejos sensatos, dentro de um campo de ação possível, comprometendo seus 

atores e autores – Comunidade Escolar. 



18 

Escola  SESI - Reitor Miguel Calmon 
Projeto Político Pedagógico - 2016 

Em cumprimento às exigências legais nacionais e orientações da Secretaria 

de Educação do Estado, a Escola SESI Reitor Miguel Calmon, sob assessoramento 

e acompanhamento de uma equipe pedagógica, propiciou encontros com a 

participação de toda a comunidade escolar, em momentos diferenciados, com o 

objetivo de, entre outros, buscar informações que nortearam a Proposta Curricular e 

o Projeto Político-Pedagógico, tomando como base referencial para a realização de 

ambos, os princípios norteadores apresentados pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) em seu artigo 3º:  

Igualdade de condições para acesso e permanência na escola; liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber; pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; respeito a liberdade 
e apreço a tolerância; valorização do profissional da educação escolar; 
gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação do 
sistema de ensino; garantia do padrão de qualidade; valorização da 
experiência extracurricular; vinculação entre a educação escolar, o trabalho 

e as práticas sociais. (LDBEN 9.394/96) 

 

Veiga (1991, p. 82) acrescenta, ainda que: 

A importância desses princípios está em garantir sua operacionalização nas 
estruturas escolares, pois uma coisa é estar no papel, na legislação, na 
proposta, no currículo, e outra é estar ocorrendo na dinâmica interna da 
escola, no real, no concreto. (VEIGA, 1991, p.82). 

 

Além dos pressupostos acima descritos e referendados, é importante pensar 

sobre o processo de reelaboração do PPP enquanto documento de grande 

relevância. Para tanto, a LDBEN - 9.394/96 ressalta a importância desse instrumento 

em vários de seus artigos: 

1. No artigo 12, inciso I, que vem sendo chamado o ‘”artigo da escola” a Lei 

confere, aos estabelecimentos, de ensino a incumbência de elaborar e 

executar sua proposta pedagógica. 

2. No artigo 12, inciso VII define como incumbência da escola informar os pais e 

responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre 

a execução de sua proposta pedagógica. 

3. No artigo 13, chamado o “artigo dos professores”, aparecem como 

incumbências desse segmento, entre outras, as de participar da elaboração 

da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino (Inciso I) e elaborar e 
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cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino (Inciso II). 

4. No artigo 14, em que são definidos os princípios da gestão democrática, o 

primeiro deles é a participação dos profissionais da educação na elaboração 

do PPP da escola. 

 
 

A reformulação do PPP da Escola SESI - Reitor Miguel Calmon, ocorre 

seguindo um criterioso Plano de Ação, em que, com a participação de toda a 

comunidade escolar,  se cumprem todas as etapas de realização: 

 

1. Reunião de Grupo Estratégico 

Objetivo: Socialização do Plano Estratégico - 2011 e Implantação do Turno 

Integral.  

(Outubro/2010) 

2. Reunião com Corpo Docente 

Objetivo: Proposições Gerenciais para Implantação do Turno Integral 

(Outubro/2010) 

3. Reunião com Corpo Administrativo 

Objetivo: Proposições Gerenciais para Implantação do Turno Integral 

(Outubro/2010) 

4. Reuniões de Grupo Estratégico 

Objetivo: Definir ações de implantação do Turno Integral 

(Novembro e Dezembro/2010) 

5. Reuniões com Pais de Alunos 

Objetivo: Proposições Gerenciais para Implantação do Turno Integral 

(Dezembro/2010) 

6. Reuniões de Grupo Estratégico 

Objetivo: Acompanhamento e Definição das ações de implantação do Turno 

Integral 

(Janeiro e Fevereiro/2011) 

7. Reuniões com Grupos de Alunos e Grupo de Pais 

Objetivo: Proposições Coordenativas para Implantação do Turno Integral e 

Reelaboração do PPP 2011-2012 
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(Janeiro/2011) 

8. Atendimentos a Professores 

Objetivo: Esclarecimentos em torno da Proposta de Implantação do Turno 

Integral e Reelaboração do PPP 2011-2012 

(Janeiro e Fevereiro/2011) 

9. Reuniões com a Comunidade Escolar – Alunos 

Objetivo: Reelaboração do PPP 2011-2012 

(Fevereiro e Março/2011) 

10. Reuniões com a Comunidade Escolar – Alunos, Pais e Funcionários da Escola 

SESI Reitor Miguel Calmon  

Objetivo: Reelaboração do PPP 2011-2012 

(Março e Abril/2011) 

11. Reuniões de Grupo Estratégico 

Objetivo: Acompanhamento da Sistematização da Reelaboração do PPP 

2011-2012 

(Março, Abril e Maio/2011) 

12. Reunião Geral 

Objetivo: Publicação e Divulgação para toda a Comunidade Escolar e 

Encaminhamento às Autoridades Educacionais. 

(Junho/2011) 

13. Reunião Geral 

Objetivo: Revisão em Agosto junto ao grupo estratégico.  

(Agosto/2011) 

14. Reunião Geral 

Objetivo: Disseminação para posterior  revisão com a comunidade escolar do 

PPP 2011-2012.  

(Dezembro/2011) 

15. Reunião Geral 

Objetivo: Revisão da Parte Psicopedagógica do PPP 2011-2012. 

(Janeiro/2012) 

16. Reunião Geral 

Objetivo: Revisão do Plano  de Formação  dos profissionais  da unidade. 

(Fevereiro/2012) 

17. Reunião Geral 
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Objetivo: Reunião de Esclarecimento  com a Comunidade Escolar/pais em 

torno das respostas de implantação do turno integral.  

(Fevereiro/2012) 

18. Reunião Geral 

Objetivo: Reunião de Revisão com todos os profissionais da unidade 

(Fevereiro/2012) 

19. Reunião Geral 

Objetivo: Disseminação para a Comunidade Escolar já com as alterações. 

(Março/2012) 

20. Reuniões de Grupo Estratégico 

Objetivo: Acompanhar e Definir ações de Melhoria   da Educação  Integral em 

Tempo Integral no PP 

( Dezembro/2012) 

21. Reunião com a Força de Trabalho 

Objetivo: Analisar o PPP a partir dos tópicos específicos como: marco 

situacional, filosófico e operativo 

(Fevereiro/2013) 

22. Reunião com  Professores 

Objetivo: Obter contribuições específicas de cada área do conhecimento a 

partir das análises do currículo constante no PPP 

(Fevereiro/2013) 

23. Reuniões com Grupos de Alunos e Grupo de Pais 

Objetivo: Promover o levantamento de sugestões dos pais e estudantes para 

fortalecimento das ações PPP 

(Março/2013) 

24. Reuniões de Grupo Estratégico 

Objetivo: Sistematizar as contribuições trazidas pela comunidade escolar para 

validação do PPP 2013. 

(Março/2013) 

25. Reunião Geral com a Força de Trabalho 

Objetivo: Disseminação do PPP 2013 para a Comunidade Escolar 

(Março/2013) 

26. Encontro Estratégico de líderes 2013 

Objetivo: Analisar criticamente os elementos 
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(Outubro/2013) 

    27. Reunião com os professores e Coordenação Pedagógica 

Objetivo: Alinhamento dos projetos e eventos para o ano de 2014 (tópico 

constante no PPP) 

(Dezembro/2013) 

   28. Matrícula 

Objetivo: Promover o levantamento de sugestões dos pais para fortalecimento 

das ações do PPP 

(Janeiro/2014) 

29. Reunião com força de trabalho 

Objetivo: Obter contribuições específicas de cada área a partir dos tópicos 

específicos como: marco situacional, filosófico e operativo. 

(Fevereiro/2014) 

30. Momentos específicos 

Objetivo: Atualização de alguns dados constantes ou não do PPP 

(Fevereiro/2014) 

31. Reunião do Grupo Estratégico 

Objetivo: Sistematizar as contribuições trazidas pela comunidade escolar para 

validação do PPP 2013/2014 

(Março/2014) 

32. Reunião Geral com a força de trabalho 

Objetivo: Disseminação do PPP para a Comunidade Escolar 

(Março/2014) 

33. Encontro Estratégico de líderes 2014 

Objetivo: Analisar criticamente os elementos do PPP, assim como, obter 

contribuições específicas de tópicos específicos como: marco operativo. 

(Dezembro/2014) 

34. Reunião com os professores e Coordenação Pedagógica 

Objetivo: Alinhamento dos projetos e eventos para o ano de 2015 (tópico 

constante no PPP) 

(Dezembro/2014) 

35. Momentos específicos 

Objetivo: Atualização de alguns dados constantes ou não do PPP (mudança 

na organização pedagógica de 04 para 03 unidades letivas).  
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(Fevereiro/2015) 

36. Momentos específicos 

Objetivo: Sistematizar as contribuições trazidas pela comunidade escolar para 

validação do PPP 2015 

(Março/2015) 

37. Disseminar o PPP com a força de trabalho através de e-mail. 

Objetivo: Disseminação do PPP 2015 para a Comunidade escolar 

(Março/2015) 

38.  Reestruturação do PPP. 

Objetivo: Atender a proposta de ampliação para o Ensino Médio, conforme 

novo currículo da Rede SESI - Educação para o Mundo do Trabalho.  

(julho/2015) 

39. Momentos específicos 

Objetivo: Atualização de alguns dados constantes ou não do PPP (mudança 

na organização pedagógica de 04 para 03 unidades letivas).  

(Fevereiro/2016) 

40. Momentos específicos 

Objetivo: Sistematizar as contribuições trazidas pela comunidade escolar para 

validação do PPP 2016 

(Março/2016) 

41. Disseminar o PPP com a força de trabalho através de e-mail. 

Objetivo: Disseminação do PPP 2016 para a Comunidade escolar 

(Março/2016) 

42.  Reestruturação do PPP. 

Objetivo: Atender a proposta de ampliação para o Ensino Médio, conforme 

novo currículo da Rede SESI - Educação para o Mundo do Trabalho.  

(julho/2016) 

43. Momentos específicos 

Objetivo: Atualização de alguns dados constantes ou não do PPP  

(Fevereiro/2017) 

44. Momentos específicos 

Objetivo: Sistematizar as contribuições trazidas pela comunidade escolar para 

validação do PPP 2017 

(Março/2017) 
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45. Disseminar o PPP com a força de trabalho através de e-mail. 

Objetivo: Disseminação do PPP 2017 para a Comunidade escolar 

(Março/2017) 

Para o ano de 2016 este documento foi revisado e atualizado, levando em 

consideração a matriz curricular atualizada da articulação do EBEP, para 

implantação do currículo “Educação para o Mundo do Trabalho” voltado para Ensino 

Médio.  

Uma vez idealizado, planejado e construído na coletividade da comunidade 

escolar, coube à Gerência da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, a divulgação, 

supervisão continuada e viabilização teórica, prática e metodológica deste 

documento, vez que, de forma segura, como enfatizado por Gersivaldo Barbosa 

Bonfim (Gerente da Unidade SESI – Retiro, 2011): 

[...] a perspectiva de uma gestão profissional de eficiência e eficácia 
ultrapassa os limites do estabelecimento de planos de ações e da 
disponibilização de recursos de infraestrutura. Exige concentração de 
esforços coordenados de planejamento, desenvolvimento e avaliação das 
ações. Logo, seu lugar é de significativo destaque na ação perene de 
acompanhamento, análise, intervenção nos processos implantados, avaliação 
e reelaboração, parcial ou total, no sentido de sempre acompanhar as 
mudanças e demandas da própria sociedade.  

 

Segundo Vasconcelos (2002), o PPP é “a sistematização, nunca definitiva, de 

um processo de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na 

caminhada, que define claramente o tipo de ação participativa que se quer realizar.” 

Assim, o PPP da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, reformulado coletivamente 

pelos diferentes sujeitos que integram o espaço onde as práticas educativas 

ocorrem efetivamente, se consolida e traduz de maneira singular, na concepção 

pedagógica e na organização das atividades de ensino com a finalidade de 

promover uma formação ética, política e técnica. 
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5. SUPORTE LEGAL 

 

5.1 LINHAS GERAIS 

É importante destacar que a Escola SESI Reitor Miguel Calmon obteve a sua 

autorização de funcionamento em 1974 e seu reconhecimento em 1986, junto aos 

órgãos oficiais do Estado. 

A partir da segunda metade dos anos 90, com o advento da Lei 9394/96, foi 

estabelecida uma nova configuração para a educação brasileira. A Lei Darcy 

Ribeiro, como também é chamada, traz algumas exigências, entre elas, a 

formulação do PPP 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. 

É ação primordial da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, 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 (2001), no Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), no Plano 

Estadual de Educação, no Plano Municipal de Educação, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, nas Disposições do Conselho Nacional, Estadual, 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 
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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). 

 

 
Dessa forma, o PPP 2016 - 2017 da Escola SESI - Reitor Miguel Calmon, foi 

reformulado tomando como base os Princípios e Diretrizes da Política de 

Educação Integral em Tempo Integral da Rede SESI, assim como, o Currículo da 

Educação para o Mundo do Trabalho através 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 

 

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 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 competência. 

(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 
 
Esse documento contempla o Estatuto da Criança e do Adolescente 
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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 - Essa 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. 

 

 

5.2 BASE LEGAL – ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 

 

Lei 10.330 de 15 de setembro de 2006 - Aprova Plano Estadual de Educação da 

Bahia – PEE e da outras providências. 

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 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 CEE nº 60, de 5 de julho 2007 -  Estabelece normas complementares  

para a implantação e funcionamento do Ensino Fundamental obrigatório de 09 

(nove)  anos, iniciando-se aos 6 ( seis) anos de idade, no Sistema Estadual de 

Ensino da Bahia. 

Parecer CEE Nº 187/2007 de 05 de junho de 2007 – Implantação e Funcionamento 

do Ensino fundamental Obrigatório de 9 ( nove) anos, iniciando aos 6 anos de idade. 

Resolução nº 04, de 13 de Julho de 2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica. 

Resolução 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. 

 

5.3 BASE LEGAL: ENSINO MÉDIO  

 

O desenvolvimento de uma ação articulada entre a Educação Básica do SESI 

e a Educação Profissional oferecida pelo SENAI encontra respaldo legal na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/96, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio, no Programa do MEC: Ensino Médio Inovador - ProEMI 

e nas demais legislações vigentes.  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e para a Educação 

Profissional Técnica de nível médio foram atualizadas com a Resolução CNE/CEB 

01/2005 e a Resolução CNE/ CEB 04/2005, incluindo novo dispositivo sobre a 

Resolução CNE/CEB 01/05, determinado pelo Decreto 5.154/2004 que regulamenta 

o § 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da LDB 9.394/96. 

O Ensino Médio no Brasil, a partir do disposto na LDB 9394/96, constituiu-se 

sob um perfil curricular contextualizado. Assim, conforme a Resolução 03/98 – 

Parecer 15/98 da Reforma do Ensino Médio, a capacidade de aprender e raciocinar 
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são consideradas mais importantes do que a capacidade de memorizar. 

Essa qualidade e organização implicam em assegurar um processo educativo 

respeitoso, descrito no artigo 35 da LDB, quando determina como objetivo do Ensino 

Médio a formação do cidadão, mediante: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

A Escola cumpre a Lei 11.684/2008, que torna obrigatório o ensino de 

Filosofia e Sociologia no Ensino Médio e acredita que através dessas áreas do 

conhecimento é possível que os jovens ampliem seus horizontes e capacidade 

crítica e de compreensão das relações sociais, conforme dispõe a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação.  

Cumpre o que estabelece a Lei 11.161/2005 sobre o ensino da Língua 

Espanhola:  

Art. 1º O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula 

facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos plenos do 

ensino médio. 

Art. 4º A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes 

estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até 

a matrícula em cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna. 

 

5.4 BASE LEGAL – ATENDIMENTO EDUCACIONAL  ESPECIALIZADO 
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A construção de uma sociedade inclusiva exige mudança de ideias e de 

prática construídas ao longo do tempo. E a escola, como qualquer outra instituição, 

necessita de esforços convergentes de grupos de pessoas, a fim de que seja 

eficiente no alcance de seus objetivos, contribuindo, portanto para melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem. Para que isso ocorra, faz-se necessário à 

participação de todos envolvidos nas decisões dos rumos da escola. 

Na definição dos espaços, são considerados os aspectos de acessibilidade, 

atendendo aos princípios da Educação Inclusiva e garantindo a participação de 

pessoas com deficiência. Caso necessário, são também utilizados espaços da 

comunidade, públicos e privados, para o desenvolvimento de ações integradoras. 

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

Educação Especial, e que enquanto Educadores, além de conhecer, precisamos dar 

conhecimento 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 e 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: 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

Lei nº 9394/96 – LDBN - 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 

educando portadores de necessidades especiais. 
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 § 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 específicos, 

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. 
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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 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, e dá outras providências 

 

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; 

 

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, 
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com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão 

de ideias 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 própria;  

 

Lei Nº 11.788/08 - 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. 

 

Lei n° 10.098/2000 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
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mobilidade reduzida, e dá outras providências 

 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. 

- Acessibilidade Metodológica1: 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 publicas e normas ou regulamentos. 

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

Vale ressaltar que: 

1- 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; 

2- A ficha de matricula do aluno deverá também ser disponibilizada em Brasil, 
ou um software, para que o candidato deficiente visual posa efetivar sua 
matricula; 

3- 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 matricula 
dos referidos alunos. 

 

 

                                                           

1
 Vide em anexo 02 - Estrutura de implantação da Sala de Recursos multifuncionais. 
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5.5  BASE LEGAL: ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E 

INDÍGENA 

 

Leis 10.639/03 e 11.645/08 que 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. 

 

5.6 BASE LEGAL- OBRIGATORIEDADE DO ENSINO DE MÚSICA 

 

Lei 11.789/2008 - Altera a Lei 9394/ 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 

 

5.7  BASE LEGAL: APLICABILIDADE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A Escola atende a Lei 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental através das atividades inseridas nos documentos pedagógicos da escola. 

A atenção à legislação em vigor torna este PPP uma ferramenta importante 

para o processo de democratização da educação pela Escola do SESI – Reitor 

Miguel Calmon.  

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

ferramenta importante para o processo de democratização da educação, que tem 

como objetivo desenvolver integralmente a pessoa humana, neste caso o 

adolescente e o jovem, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social; 

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

processo de socialização; vivenciar experiências de participação a partir da 

manifestação e expressão do pensamento, numa comunidade educativa, que 

estimula o interesse pelo desenvolvimento do ser humano, da natureza, da 
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sociedade e também o seu papel social.  

São, também, objetivos da ação educativa da Escola SESI Reitor Miguel 

Calmon: 

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

conjunto de habilidades e competências, que propicie a construção dos 

conhecimentos necessários para a vida em sociedade, visando à transformação 

da realidade; 

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

vistas à construção de uma educação de excelência. 

 Criar mecanismos de participação dos diferentes segmentos da comunidade 

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

processo educativo, com o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico; 

 Promover a integração escola-comunidade; 

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

formação de um cidadão reflexivo, crítico, criativo e comprometido com o social; 

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

conhecimento e o desenvolvimento da autonomia do estudante;   

Para atender as expectativas da comunidade escolar bem como os objetivos 

estabelecidos pela Escola a prática educativa se dará de forma dialógica, 

consciente, crítica e favorecedora de ações com vistas à transformação de mundo e 

da realidade. Como diz Freire (2002) “a educação é comunicação, é diálogo, na 

medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados”. 
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6. DECLARAÇÃO ESTRATÉGICA DO SESI 

 

MISSÃO  

Prover e operacionalizar soluções em educação e qualidade de 

vida visando à sustentabilidade da indústria na Bahia. 

 

VISÃO 

Ser referência na promoção da competitividade da indústria do 

estado da Bahia. 

 

6.1 VALORES DO SISTEMA FIEB 

 

6.1.1 Ética 

A prática de todas as ações estará sempre fundamentada em 

valores morais e na transparência das inter-relações com 

clientes, força de trabalho, mantenedores, fornecedores e 

sociedade. 

6.1.2 Transparência 

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

mantenedores, fornecedores e sociedade. 

6.1.3 Valorização das pessoas 

A busca e promoção incessante de efetiva participação sinérgica 

no processo de gestão visam resgatar as necessidades de 

autorrealização da força de trabalho. O Sistema FIEB 

reconhecerá, por meio de critérios claros e justos, o desempenho 

e comprometimento dos seus colaboradores. 
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6.1.4 Foco no cliente 

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

estarão assegurados pela constante prospecção e atendimento das suas 

necessidades. 

6.1.5 Inovação 

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

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

para que o Sistema FIEB oferte soluções modernas, em suas diversas áreas de 

atuação, voltadas para o aumento da competitividade e da capacitação de seus 

clientes. 

6.1.6 Responsabilidade socioambiental 

O Sistema FIEB assume responsabilidades com a sociedade e o meio ambiente no 

qual está inserido. A responsabilidade socioambiental representa o compromisso 

contínuo na promoção da sustentabilidade das partes sociais envolvidas. 

 

6.2  POLÍTICA DE GESTÃO 

 

O Serviço Social da Indústria – Departamento Regional da Bahia, a partir do 

princípio de melhoria contínua da qualidade, assume com suas principais partes 

interessadas os seguintes compromissos: 

6.2.1 Cliente 

Prover soluções em educação e qualidade de vida visando atender as necessidades 

da indústria, dos industriários e seus dependentes. 

6.2.2 Mantenedor 

Otimizar os recursos disponíveis, ampliando o atendimento à indústria e contribuindo 
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para o aumento de sua competitividade. 

6.2.3 Força de Trabalho 

Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, privilegiando o 

desenvolvimento das pessoas, segundo a legislação vigente e os princípios do 

Código de Conduta Ética. 

6.2.4 Fornecedor 

Manter um relacionamento ético, contribuindo com o desenvolvimento dos 

fornecedores. 

6.2.5 Sociedade 

Fomentar a cultura de Organização sócio e ambientalmente responsável. 
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7. BJETIVOS  

 

7.1 OBJETIVO GERAL 

 

A Escola SESI Reitor Miguel Calmon tem como objetivo desenvolver 

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

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

processo de socialização; vivenciar experiências de participação a partir da 

manifestação e expressão do pensamento, numa comunidade educativa, que 

estimula o interesse pelo desenvolvimento do ser humano, da natureza, da 

sociedade e também o seu papel social, favorecendo a inserção na vida produtiva 

através de uma educação básica articulada com a educação profissional. 

 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Desenvolver políticas de Educação Básica de qualidade articuladas à 

formação profissional, observando os princípios da UNESCO: aprender a 

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

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

conjunto de habilidades e competências, que propicie a construção dos 

conhecimentos necessários para a vida em sociedade, visando à 

transformação da realidade; 

 Garantir a permanência do estudante na escola, a partir da sua motivação 

com vistas à construção de uma educação de melhor qualidade; 

 Promover a integração escola-comunidade; 

 Criar mecanismos de participação dos diferentes segmentos da comunidade 

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

processo educativo, com o aprimoramento do trabalho pedagógico; 

 Ofertar o Ensino Fundamental de 9 anos, respeitando as diversidades, com 

foco na formação de um indivíduo reflexivo, crítico, criativo e comprometido 
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com o social; 

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

conhecimento e o desenvolvimento da autonomia do estudante; 

 Articular as demandas sociais do mundo do trabalho com os currículos de 

Educação Básica e Educação Profissional. 

 Preparar o educando para o exercício de profissões técnicas, através da 

formação básica, onde a prática educativa garanta o acesso desses cidadãos 

de uma forma articulada com o trabalho, ciência, tecnologia, cultura e arte. 
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8. MARCO REFERENCIAL 

 

Descrição crítica da realidade, tal qual ela se apresenta, a fim de que a 

formação do profissional não se distancie do comprometimento com a solução dos 

problemas da sociedade na qual atuará. (SAUPE; ALVES, 2000, p. 62).   

 

A força do mercado de trabalho nas relações econômicas e sociais; a 

inversão de valores que toma conta das sociedades modernas, comprometendo a 

relação entre as pessoas; a globalização e a rapidez da evolução tecnológica 

desafiam a escola como instituição social responsável pela formação das crianças e 

jovens, na construção de uma consciência planetária para a humanização do 

processo de transformação do mundo. 

   

Conforme as reflexões realizadas pelos diversos segmentos da Escola SESI - 

Reitor Miguel Calmon, as palavras de ordem que caracterizam a época em que 

vivemos são: processo intercultural, mundialização, globalização, consumismo, 

competição permanente e enriquecimento rápido para poucos.  As sociedades 

capitalistas são as que mais produziram este quadro ao endeusarem o 

individualismo e o consumismo. É preciso retomar valores como: solidariedade, 

fraternidade, justiça social, cidadania, coletividade e participação. Assim, acredita a 

comunidade escolar. 

  

Nesse panorama, a ciência e a tecnologia tiveram avanços significativos, 

revolucionando a produção, o próprio ambiente escolar e o comportamento das 

pessoas. A internet, telefonia celular e outros meios de comunicação passaram a 

oferecer comodidade, segurança e maior precisão nas informações, num tempo 

cada vez mais acelerado. 

 

Diante do exposto, poderíamos supor uma grande melhoria de vida, mas 

sabemos que isso só ocorre para uma pequena parcela da sociedade, justamente 

com a minoria mais sintonizada com a lógica do mercado. Nessa conjuntura pouco 

humanizante, há um aspecto que contribui para a renovação da esperança, qual 

seja, o desenvolvimento de Programas Sociais que privilegiam a camada menos 

favorecida da sociedade brasileira.  
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Os avanços tecnológicos que geraram transformações nas relações entre os 

diversos grupos sociais, na interação entre os sujeitos e suas formas de trabalho e 

comunicação continuam a desafiar a escola no cumprimento da sua função social. 

  

É necessário considerar que os avanços tecnológicos também promoveram a 

redução dos postos de trabalho. Uma atividade que antes era realizada por várias 

pessoas, agora necessita de um número cada vez mais reduzido de pessoas, uma 

vez que o processo passou a ser automatizado, contando, apenas com um operador 

para manuseio e controle da máquina utilizada. 

 

Ressalta-se também o volume de informações recebidas através dos diversos 

meios de comunicação como televisão, internet, rádio, outdoor, dentre outros, pelos 

quais a população ao mesmo tempo em que está envolvida, encontra dificuldade em 

transformar tais informações em conhecimento e utilizá-las como instrumento de 

desenvolvimento da sociedade. 

 

As relações descritas, anteriormente, apontam para a noção de tempo que 

passa a ser questionada diante da “necessidade” de uso de tantas informações 

simultâneas. Conforme o autor Sennett (2002, p.27) é valido questionar “como pode 

um ser humano desenvolver uma narrativa de identidade e história de vida numa 

sociedade composta de episódios e fragmentos?”, e ao mesmo tempo estabelecer 

relações sociais duráveis e construir objetivos de longo prazo, numa sociedade 

eminentemente imediatista. 

 

A análise das características da sociedade contemporânea, a partir das 

transformações sociais ocorridas nas últimas décadas aponta aspectos positivos, 

tais como: o processo de difusão de informações, produção de conhecimentos 

técnicos e científicos com maior preocupação em relação ao meio ambiente e a 

bioética, maior aproximação entre os povos e o aumento do número de mulheres no 

mercado de trabalho, entre outros. 

 

Por um lado, o acesso começa a ser facilitado, por outro, após a conclusão do 

curso o profissional ainda pode ser vítima do desemprego, da exclusão social por 



44 

Escola  SESI - Reitor Miguel Calmon 
Projeto Político Pedagógico - 2016 

meio de uma economia de mercado, haja vista o monopólio de países 

desenvolvidos, perpetuando a hegemonia do capitalismo. Isto se torna ainda mais 

complexo, por conta da forma como os jovens e a sua família compreendem essa 

conjuntura.  

 

O desenvolvimento vinculado à criação de novas tecnologias gera situações 

críticas referentes ao aumento do desemprego, à criação e extinção de postos de 

trabalho, alterações ambientais e nas condições de vida e de desenvolvimento 

sustentável. 

 

Nesse cenário, é imprescindível o estabelecimento de novos paradigmas de 

ensino no campo do conhecimento científico e tecnológico que habilitem 

profissionais para atuarem, com competência e comprometimento, nos diferentes e 

mutáveis campos do trabalho. 

  

A presença de novas tecnologias no processo produtivo contemporâneo vem 

associada além da redução dos postos de trabalhos, do contato, às relações e 

valores humanos que são substituídos por máquinas. Soma-se a esta questão a 

busca por mão-de-obra qualificada para ocupar os espaços de atividade humana 

ainda presentes no uso destes recursos tecnológicos. 

 

O mundo do trabalho está em processo de contínua mudança. De modo geral 

pode-se dizer que há transformação no padrão tecnológico, na organização do 

trabalho e nos direitos trabalhistas. As escolas devem modernizar-se na mesma 

velocidade destas transformações e adaptarem-se as mudanças do mundo do 

trabalho. "Nada na escola será feito por acaso. Tudo será direcionado para a 

formação do trabalhador. A grande tendência da escola, portanto, nos próximos 

anos  é ser invadida pelos valores e pela lógica do mercado" (GANDIN, 2000, p. 65). 

 

Neste contexto, se exige pensar nos rumos da escola, quais são as suas 

prioridades e quais alternativas devem buscar para estar em conexão com as novas 

configurações sociais. Gandin (1999.p. 63) afirma que "as escolas que não refletirem 

sobre este momento crucial serão, inevitavelmente, levadas a reboque dos 

interesses mais conservadores da sociedade em que vivemos". Assim, é inevitável e 
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imprescindível a modernização das escolas, transformando-as num local 

privilegiado, onde a produção do saber não é seu único universo, mas também o de 

preparar indivíduos críticos, sociais e competitivos para o mundo do trabalho. 

 

Isto significa, então, que a escola além de preparar para a vida deve assumir 

a responsabilidade do atendimento às demandas do mundo do trabalho. Isto inclui o 

desenvolvimento da capacidade de pensar e resolver situações problemas. Desse 

modo, a formação escolar deve incorporar o empreendedorismo como pressuposto 

básico da formação, o que pode gerar maior grau de empregabilidade, atribuindo um 

novo valor agregado ao trabalhador. 

 

Trata-se de um conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamentos e 
relações que habilitam o profissional para um emprego ou uma função. 
Como componentes de empregabilidade exige-se: competência profissional, 
disposição para aprender e capacidade de empreender (BRASILl, 1997, p. 
13). 

 

Nesta nova tendência pedagógica, a escola constrói o seu PPP de forma 

participativa, aglutinando crenças, convicções, conhecimentos da comunidade 

escolar e do contexto social e cientifico, constituindo-se em um compromisso politico 

pedagógico coletivo. 

 

Assim, para um resultado mais eficaz a ser alcançado, a comunidade escolar 

necessita planejar seus desejos e suas ideias para que suas ações sejam 

interrelacionadas e/ou integradas na direção de um objetivo maior presente no seu  

Projeto Político Pedagógico. 

 

No Brasil há um clima de expectativa com relação à melhoria da qualidade de 

vida diante do momento de mudanças no cenário político do país. A escola, tendo 

em vista a demanda crescente por matrículas, que sugere o apreço da comunidade 

local ao trabalho desenvolvido pela instituição, precisa rever alguns aspectos como: 

a infraestrutura física e a carência de material escolar, fatores que merecem a 

atenção, bem como o tempo destinado ao planejamento e inovações nas estratégias 

pedagógicas, além do aprofundamento das disciplinas das áreas de Ciências 

Humanas e atividades esportivas e culturais. A indisciplina, as brincadeiras violentas 

aliadas a falta de acompanhamento e incentivo dos pais, tem contribuído para que 



46 

Escola  SESI - Reitor Miguel Calmon 
Projeto Político Pedagógico - 2016 

os estudantes apresentem, em alguns momentos, pouca autoestima. 

 

A história tem mostrado que a educação, como fator potencial de mudanças 

políticas e sociais, representa muitas vezes uma ameaça e mobiliza um conflito 

permanente com sistemas mantenedores do “status quo”. Historicamente, a 

educação tem sido manipulada em função de classes sociais que controlam os 

mecanismos de poder da sociedade. O conceito de educação, portanto, é um 

conceito essencialmente político. 

 

Por fim, considerando que o PPP não pode ficar distante do contexto 

histórico, torna-se imperativo levar em consideração a realidade do país. A Escola 

SESI - Reitor Miguel Calmon, a partir da crença de que o mundo constitui-se num 

campo de possibilidades, tem como desafio desenvolver uma educação de 

qualidade, buscando contribuir para a mudança da realidade atual do país, 

promovendo atitudes humanizadoras para a construção de posicionamentos 

reflexivos e críticos que levem ao bem comum e a justiça social. 
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9. MARCO SITUACIONAL 

9.1 BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA  

A Escola SESI Reitor Miguel Calmon, Unidade de Negócio Retiro, é parte 

integrante do Sistema FIEB, Departamento Regional da Bahia (SESI DR – Bahia), 

uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, inaugurada em março de 1969. 

Recebeu o nome do Reitor da Universidade Federal da Bahia à época, Miguel 

Calmon Sobrinho. Iniciou com a Divisão de Saúde (Médico e Odontológico), serviços 

de Educação (Pré-Escola e Primeiro Grau) e Serviço Social, em prédio construído 

pelo Serviço Social da Indústria, na Praça Visconde Monte Alegre, s/n – Largo do 

Retiro. 

Em 1976, as divisões de Serviço Social e Saúde foram transferidas para a 

unidade do SESI de Caminho de Areia – Itapagipe, permanecendo apenas no Retiro 

os serviços de Saúde na área odontológica. Neste mesmo ano foi construído o 

Ginásio de Esportes Morwan Dias Figueredo, um espaço para atividades esportivas 

com a finalidade de enriquecer as atividades educativas na escola.  

Grande marco da história educacional da Escola SESI Reitor Miguel Calmon  

e de toda a Rede SESI, foi a renovação do convênio com a Secretaria de Educação 

do Estado em 1983, favorecendo a assinatura de Convênios que implementaram o 

serviço educacional. Nesse panorama a escola perde parte de sua identidade, 

assumindo características semelhantes àquelas vivenciadas nas escolas públicas, 

vez que as orientações pedagógicas eram compartilhadas entre o SESI e o Estado. 

No ano de 1987 foi edificado um novo prédio para ampliação de salas da Educação 

Infantil e Primeiro Grau. 

Em virtude da histórica e positiva atuação do SESI em Educação como fonte 

geradora de valiosos conhecimentos teórico-práticos estimuladores de 

desenvolvimento de competências necessárias à formação profissional, no ano de 

2000, o SESI e o SENAI da Bahia conceberam e implementaram o Programa de 

Articulação do Ensino Médio (SESI) com Educação Profissional (SENAI). 

Em 2002, foi iniciado por parte do SESI grande trabalho de conscientização, 

voltado para o esclarecimento e resgate da missão, visão e público alvo de toda a 

Rede, junto aos pais, alunos e colaboradores em geral. Foram muitos os alunos, que 
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à essa época, deixaram de estudar na Unidade em virtude do término do Convênio 

acima citado, pois a finalização do mesmo extinguia também o subsídio da 

mensalidade custeado pelo Governo. 

No ano de 2005 foram inicializadas mudanças no aspecto estrutural da 

Unidade, com o intuito de oferecer melhores condições para o desenvolvimento de 

um trabalho educacional de maior alcance e qualidade. A partir desse evento, foi 

implantado o Ensino Médio e implementados os Laboratórios de Física, Química, 

Biologia e Informática, bem como cursos de Manutenção de Micro e de Redes. 

A especificidade e a missão distintas de cada um – SESI e SENAI – permite 

estabelecer um claro diferencial de qualidade aos programas educacionais 

oferecidos em conjunto. A articulação entre ambas considera até os dias atuais, a 

natureza e as finalidades próprias da Educação Básica e da Educação Profissional. 

Em 2004 foi autorizado a construção da escola de Ensino Médio Orlando Gomes 

(SESI- Piatã). Em março de 2010, o Ensino Médio que funcionava na Escola SESI - 

Reitor Miguel Calmon, passa a funcionar no SESI Piatã. 

Em 2011 a Escola SESI Reitor Miguel Calmon, através da proposta da 

Gerência, implanta a escola integral em tempo integral, resgatando inclusive o que 

Anísio Teixeira, no século XX, já havia pensado sobre a educação continuada. Essa 

proposta passa a atender as demandas da educação assistida, em que a escola 

além de complementar a educação familiar, contribui para a formação do indivíduo 

dotado de autonomia abrangendo assim o desenvolvimento de suas capacidades 

políticas e ideológicas de maneira plena e atuante, além de construir, juntamente 

com a comunidade escolar, um novo ideal de vida e de sociedade. 

Além disso, o ano de 2011 foi o ano em que as disciplinas diversificadas 

como: dança, música, teatro, ética e cidadania e karatê passaram a fazer parte do 

currículo da escola integrando-se às outras disciplinas da matriz curricular educação 

do SESI. 

Em 2013 com a ampliação dos projetos de mudança na educação da Rede 

SESI de Educação foi feita uma transferência da Escola SESI Reitor Miguel Calmon 

para a instalação provisória, localizada à Avenida Barros Reis, S/N, BR 324 – Km 0, 

prédio B, Arraial  do Retiro - CEP. 41204-025, devido à necessidade da construção 
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da nova Unidade. 

Em 2015, com o processo de conclusão das obras de construção da nova 

escola e atendendo à diretriz de ampliação da oferta de Ensino Médio articulada 

com o Ensino Profissionalizante, em consonância com o Currículo “Escola SESI para 

o Mundo do Trabalho”, iniciou-se a organização e estruturação documental, do 

espaço físico e equipe técnico-pedagógica para atender à nova demanda na escola 

SESI Reitor Miguel Calmon.  

 

9.2 PERFIL DA CLIENTELA  

 

A clientela constante na Unidade Escolar é composta de pessoas oriundas da 

comunidade local e adjacências, dependentes, em sua maioria, de industriários. A 

Unidade busca contemplar os seguintes perfis de alunos: 

Aluno Regular - Filho de trabalhadores com vínculo empregatício com a Indústria; 

Aluno Especial - Filho de ex- trabalhadores da indústria que continuam na unidade 

escolar até finalizar o Ensino Fundamental e Médio. 

Aluno da Comunidade - Alunos da comunidade, moradores da área urbana e 

região metropolitana, que não tem vínculo com a indústria. 

 

9.3 RECURSOS HUMANOS 

Para a execução dos Projetos didático-pedagógicos, é fundamental o 

envolvimento dos seguintes Recursos Humanos: 

Equipe Técnico-Pedagógica: Coordenadores, Psicopedagogo e Professores das 

disciplinas que compõem as áreas de conhecimento; 

Equipe Técnica-Administrativa: Direção e Pessoal Administrativo e de Apoio; 

Corpo Discente: Estudantes. 

 

 

 

 

 



50 

Escola  SESI - Reitor Miguel Calmon 
Projeto Político Pedagógico - 2016 

9.4 PERFIL DO CORPO GESTOR E DOCENTE: 

 

Os Gestores e Professores da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, possuem 

habilitação mínima específica para o exercicício docente e gestor, conforme lei 

9394/96, art. 61, de acordo com a tabela abaixo: 
 

Corpo Gestor e Técnico 

 

NÍVEL/DISCIPLINA 

 

CH 

 

FORMAÇÃO 

Gestora de Unidade 40 Antônia Bizerra da Rocha: Graduada em 

Administração de Empresas. 

Diretora Escolar 

 

40 

 

Eleonice Bárbara da Cruz Caldas: 

Graduada em Pedagogia, especialização em 

Formação de Formadores  em Educação de 

Jovens e Adultos e Especialização em 

Educação Inclusiva. MBA em Gestão 

Escolar. 

Coordenador Pedagógico  40 

 

 

 

Andréa da Silva Abreu: Graduada em 

Pedagogia, Especialização em 

Psicopedagogia 

Elisângela Leão dos Santos 

Keila Araújo dos Reis: Graduada em 

Pedagogia, Especialização em Coordenação 

e Gestão  Educacional. 

Psicopedagoga 40 Em processo de contratação. 

Biblioteca 40 Janivalda Rocha de Jesus Deveza: 
Graduada em Biblioteconomia e 
Documentação, Especialização em Gestão 
da Informação e em Gestão de Bibliotecas e 
Tecnologias. 
 
 

 
Central de Atendimento ao 

Estudante 

40 

Michele Santos as Silva: Graduanda em 

Pedagogia 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

 

NÍVEL/DISCIPLINA 

 

CH 

 

FORMAÇÃO 

Ensino Fundamental (5º Ano) 
e *Monitoras de Língua 
Portuguesa e Matemática, 
Projetos e APA’s e AEE. 
 

 

40 

 

 

 

Kamilla Firmo Gama: Graduada em 

Pedagogia; Pós graduanda em 

psicopedagogia; 

*Francelina Coelho da Hora: Licenciatura 

em Língua Portuguesa; 

*Naiara Ferreira Santos: Graduada em 

Pedagogia, Especialização em Docência do 

Ensino Superior; 

Patrícia Rosa dos Santos  Miranda: 

Graduação em Letras Vernáculas; Pós 

graduanda em Psicopedagogia. 

Ética e Cidadania  Jorge Hilton De Assis Miranda: 

Licenciatura em Ciências Sociais; Mestre em 

Educação e Contemporaneidade. 

 

Ensino Fundamental – Anos Finais 

 

NÍVEL/DISCIPLINA 

 

CH 

 

FORMAÇÃO 

Matemática  / Ciência e 
Tecnologia 

40 Ademilton Pinto Santos: Licenciatura em 
Matemática. 

Matemática 
 

 

Lílian Gomes Café Freitas: Bacharel em 

Arquitetura e Urbanismo, Licenciatura Plena 

em Matemática e Especialização em 

Metodologia do Ensino Superior. 
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Fernanda Silva Gomes: Licenciatura em 

Matemática, Especialização em Matemática 

e Novas Tecnologias.  

Fabiana Dunham Macêdo: Bacharel em 

Ciências Contábeis e Licenciatura Plena em 

Matemática. 

Raimundo Paixão Santana: licenciatura em 

Matemática; especialização em Subsídios 

para o Ensino Fundamental e Médio 

 

História 
 
 
 

40 

 

 

 
 
Virgilio Sena Nery: Graduação em História 

Geografia  
 

40 

 

Filipe Mateus Lima Guimaraes Trindade: 

Licenciatura em Geografia 

Ética e Cidadania 40 

 

Jorge Hilton De Assis Miranda: 

Licenciatura em Ciências Sociais; Mestre em 

Educação e Contemporaneidade. 

Ciências  
 

40 

 

Arlinda Maria de Oliveira Siqueira: 

Licenciatura e Bacharelado em Nutrição e 

Dietética e Especialização em Educação 

Especial (Inclusão); 

Robson Oliveira Nunes: Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 
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Português / Redação  
 

40 

 

Iana Silva Santos: Licenciatura em Letras e 

Artes/Espanhol 

Sara Nascimento Pereira: Licenciatura em 

Letras (Habilitação em Língua Portuguesa e 

Inglesa); Licenciatura em Letras Vernáculas; 

Bacharel em Letras Vernáculas; Pós 

Graduação em Metodologia do Ensino da 

Língua Portuguesa. 

Viviane de Almeida de Pádua Lima: 

Licenciatura em Letras Vernáculas, 

Especialização em Coordenação 

Pedagógica, Pós graduanda em Gramática 

e Texto. 

Inglês 40 

 

Viviane Pereira Pires: Licenciatura em 

Letras com Habilitação em Língua Inglesa. 

 

Educação Física / *Karatê  
 

40 

 

 

Leonardo da Silva Lima: Licenciatura em 

Educação Física. 

*João Luis Alves Junior: Licenciatura em 

Educação Física, Especialização em 

Educação Física Escolar, Faixa preta 5º 

DAN. 

Humberto Marcos Pinho de Santana: 

Licenciatura em Educação Física; 

Teatro 

 

 

40 

 

 

Marcelo Luiz Aleluia de Santana: 

Licenciatura em Educação Artística com 

habilitação em Artes Plásticas. 

Arte 

 

40 

 
Sérgio Braga Kizirian: Licenciatura em 

Educação Artística com Habilitação Plena 

Dança 

 

40 

 

Fabiana Maria Almeida Correia:  

Licenciatura em Dança, Especialização em 

Artes e Educação. 

Música 

 

40 

 

Manassés Serra Moreira: Licenciatura em 

Música. 
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Ciência e Tecnologia  40 

 

Fernanda Melo dos Santos: Licenciatura 

em pedagogia com habilitação em 

Magistério das disciplinas Pedagógicas e em 

Educação de Jovens e Adultos, Curso de 

Extensão em Web Design e Informática. 

 

Ensino Médio 

 

DISCIPLINA 

 

CH 

 

FORMAÇÃO 

Matemática   40 Fernanda Silva Gomes: Licenciatura em 

Matemática, Especialização em Matemática 

e Novas Tecnologias.  

Silvana Marques da Silva: Licenciatura em 

Matemática. 

Priscila de Cristo Viana: Licenciatura em 

Matemática 

Língua Portuguesa / 

Literatura / 

Redação/Monitoria 

40 Ana Paula Do Espirito Santo Paim: 

Licenciatura em Língua Portuguesa e 

Literaturas de Língua Portuguesa  

Iana Silva Santos: Licenciatura em Letras e 

Artes/Espanhol 

Joana Angélica Alexandrina dos Santos: 

Licenciatura em Letras com Habilitação em 

Língua Portuguesa e respectivas Literaturas; 

Julio Cesar Conceicao Dos Santos: 

Licenciatura em Letras com Inglês 

Sara Nascimento Pereira: Licenciatura em 

Letras (Habilitação em Língua Portuguesa e 

Inglesa); Licenciatura em Letras Vernáculas; 

Bacharel em Letras Vernáculas; 

Especialização em Metodologia do Ensino 

da Língua Portuguesa. 
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  Viviane de Almeida de Pádua Lima: 

Licenciatura em Letras Vernáculas, 

Especialização em Coordenação 

Pedagógica, Pós graduanda em Gramática 

e Texto. 

Inglês 40 Tarcila dos Santos: Licenciatura em Letras 

com Língua Estrangeira – Inglês. 

Ricardo Teixeira Souza: Licenciatura em 

Letras com inglês e respec. Literaturas 

Espanhol 
40 Bruno Dias: Graduação Licenciatura Plena 

em Língua espanhola. 

Arte 

40 Fábio Pitágoras Costa: Licenciatura em 

Desenho e Plástica, Especialização em 

Fundamentos do Ensino da Arte. 

Sérgio Braga Kizirian: Licenciatura em 

Educação Artística com Habilitação Plena 

Oficinas Tecnológicas  

40 Ademilton Pinto Santos: Licenciatura em 

Matemática. 

Fernanda Melo dos Santos: Licenciatura 

em pedagogia com habilitação em 

Magistério das disciplinas Pedagógicas e em 

Educação de Jovens e Adultos, Curso de 

Extensão em Web Design e Informática. 

Fernanda Silva Gomes: Licenciatura em 

Matemática, Especialização em Matemática 

e Novas Tecnologias.  

Fernanda Teixeira Cruz: Licenciada em 

Química; Mestrado em Química com ênfase 

em Química Inorgânica e Doutorada em 

Química Orgânica. 

Samir Bruni Ferraz de Morais: Licenciatura 

em Física. 
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Educação Física 

40 Leonardo da Silva Lima: Licenciatura em 

Educação Física. 

João Luis Alves Junior: Licenciatura em 

Educação Física, Especialização em 

Educação Física Escolar, Faixa preta 5º 

DAN. 

Biologia 

40 Robson Oliveira Nunes: Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

Lorena Matos Guimarães: Licenciada em 

Ciências Biológicas; Especialização em 

Educação Novos Paradigmas e em Ecologia 

e Invenções Ambientais. 

Geografia/Atualidades 

40 Anderson Dos Santos Rodrigues: 

Graduação em Geografia (Licenciatura e 

Bacharelado).  / Mestrado em Planejamento 

Territorial e Desenvolvimento Social. 

Erick Gomes Conceição: Licenciatura em 

Geografia 

Ciências Aplicadas 

 

 

 

 

 

40 

Harlinton Jonas da Costa: Licenciatura e 

Bacharelado em Física. 

Fernanda Silva Gomes: Licenciatura em 

Matemática, Especialização em Matemática 

e Novas Tecnologias.  

Fernanda Teixeira Cruz: Licenciada em 

Química; Mestrado em Química com ênfase 

em Química Inorgânica e Doutorada em 

Química Orgânica. 

Lorena Matos Guimarães: Licenciada em 

Ciências Biológicas; Especialização em 

Educação Novos Paradigmas e em Ecologia 

e Invenções Ambientais. 

Filosofia 

40 Jackson Oliveira Reis: Bacharel em 

Filosofia,  Especialização em Metodologia 

do Ensino, Pesquisa e Extensão na 

Educação, Especialização em Metodologia 

do Ensino da Filosofia e Sociologia. 
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Sociologia 

40 Jorge Hilton De Assis Miranda: 

Licenciatura em Ciências Sociais; Mestre em 

Educação e Contemporaneidade. 

Física 

40 Harlinton Jonas da Costa: Licenciatura e 

Bacharelado em Física. 

Samir Bruni Ferraz de Morais: Licenciatura 

em Física. 

Química 

40 Nathália Cardoso Veiga Santos: 

Licenciatura em Química, Mestrado em 

Química analítica.. 

Fernanda Teixeira Cruz: Licenciada em 

Química; Mestrado em Química com ênfase 

em Química Inorgânica e Doutorada em 

Química Orgânica. 

História 
40 Gerlan Oliveira Da Rocha: Licenciatura em 

História; Mestre em Gestão e Tecnologias 
Aplicadas à Educação 

 

 

 

 

 

9.5 ESTRUTURA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola possui 13.008,39 m² 

 

GINÁSIO M² 

Pavimento Térreo 2.218,68 

1° Pavimento 595,57 

2°Pavimento 363,67 

Subtotal 3.177,92 

ESCOLA M² 

Pavimento Térreo 2.479,40 

1° Pavimento 2.506,07 

2° Pavimento 2.506,07 

3°Pavimento 2.338,93 

SUBTOTAL 9.830,47 
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DETALHAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA  

 

Item 
 

Quantitativo 
 

 
Disponibilidade de salas de 
acordo com as turmas e turnos 
por aluno 
 

 
1º pavimento: 15 salas de aulas (35 alunos) 
3° andar: 12 salas de aulas (40 alunos) 
 

 
Salas especiais com as 
dimensões adequadas 

 
1° pavimento: 
01 sala multifuncional 
 
2° pavimento: 
02 Laboratórios de Química; 
02 Laboratórios de Física; 
01 Laboratório de Biologia; 
01 Laboratório de Matemática; 
01 Laboratório de Língua Portuguesa; 
01 Laboratório de Artes; 
01 Laboratório de Ciências Humanas; 
02 Laboratórios de Ciências e Tecnologias; 
02 Laboratórios de Informática e Pesquisa. 
 
3° pavimento: 
05 Laboratórios de Língua Estrangeira 
 

 
Área para recreação e prática de 
Educação Física 
 

 
Área da Quadra de Esportes: 921,86m². 
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Sanitários para alunos, 
professores, funcionários, e 
alunos com necessidades 
especiais 

 
Pavimento térreo: 
02 sanitários masculinos; 
02 sanitários femininos; 
01 sanitário PNE masculino; 
01 sanitário PNE feminino; 
01 sanitário PNE camarim; 
01 sanitário camarim; 
01 sanitário masculino cozinha; 
01 sanitário feminino cozinha. 
01 Vestuário Feminino  
01 Vestuário Masculino   
01 Vestuário Professor MASC  
 
1° pavimento 
02 sanitários masculinos; 
02 sanitários femininos; 
02 sanitários PNE masculinos; 
02 sanitários PNE femininos; 
 
2° pavimento 
02 sanitários masculinos; 
02 sanitários femininos; 
02 sanitários PNE masculinos; 
02 sanitários PNE femininos. 
 
3° pavimento 
02 sanitários masculinos; 
02 sanitários femininos; 
02 sanitários PNE masculinos; 
02 sanitários PNE femininos; 
 

 
Salas da equipe técnico-
pedagógica / Espaços diversos 

 
Diretoria;  
Secretaria; 
Sala de professores; 
Sala de leitura; 
Pavimento Térreo  
Portaria  
Sala de Espera  
Sala de CFTV / Servidores  
Sala dos Professores  
Sala de Atendimento ao Cliente  
Sala da Psicopedagogia  
Sala da Vice Direção  
Sala da Coordenação Pedagógica  
Sala da Secretaria Escola  
Área do Arquivo Ativo  
Núcleo Administrativo e Financeiro  
Gerência da Unidade  
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Salas da equipe técnico-
pedagógica / Espaços diversos 

 
Sala da Gestão de Pessoas - Qualidade 
Núcleo Administrativo e Financeiro  
Gerência da Unidade  
Sala da Gestão de Pessoas - Qualidade  
Sala de Manutenção / Planejamento  
Sala de Impressão  
Auditório  
Instalações de Cozinha  
Deposito de Material Esportivo  
Sala de Manutenção  
Sala de Teatro  
Academia  
Deposito  
Sala do Segurança  
Sala de professores de Educação Física  
 
Pavimento I 
Sala Multifuncional  
Escovodromo  
Lavabo  
Refeitório  
Sala de Música  
Sala de Dança  
Sala de Karatê  
Depósito  
Casa de Som  
 
Pavimento II 
01 Sala de Experimento - Física    
01 Sala de Preparo - Biologia e Física  
01 Área de Preparo - Química  
01 Sala do NAE 
01 Sala do Grêmio  
01 Sala da Rádio   
01 Biblioteca  
01 Refeitório Funcionários  
01 Sala de Convívio social - Funcionários  
 
Pavimento III 
Área  de Apoio  
 

 

Obs.: No tocante às formas de acesso e locomoção para pessoas com 
necessidades especiais, é disponibilizada forma de locomoção vertical através de 
rampa central que faz a interligação entre os pavimentos. 

 

 
 
 



61 

Escola  SESI - Reitor Miguel Calmon 
Projeto Político Pedagógico - 2016 

 
 
9.6 RECURSOS MATERIAIS 
 

A Escola SESI Reitor Miguel Calmon encontra-se dotada dos materiais 

necessários à execução dos Projetos Didático-Pedagógicos, tornando possível a 

utilização de: 

 Materiais Pedagógicos -  Quebra-cabeça, Dados, Material Reciclado, Boliche, 

tampinhas, revistas, livro de história, jogo de memória, baralho, dominó, pega 

vareta, trilha, material dourado, ábaco construído,  encartes, jogo de  montar, 

tabuleiro, Pôster, Música, DVD, Bingo, Kit de arte; Mapa, Globo Terrestre, 

Dicionário, Alfabeto Móvel, Kit´s Tecnológicos e Kits de Robótica. 

 Material Didático – livros, revistas, enciclopédias, jornais e materiais diversos 

que possam apoiar nas consultas e pesquisas básicas. 

 Materiais Diversos – de acordo com as necessidades básicas, visando, 

sobretudo, facilitar o desenvolvimento de uma ação que se efetive 

principalmente, pela construção coletiva, de materiais que expressem a 

experiência e aprendizagem dos alunos. 

 Material Permanente – equipamentos básicos indispensáveis ao 

desenvolvimento das ações propostas (TVs, equipamentos de som, 

computadores, data shows, impressoras, máquinas fotográficas, filmadoras e 

copiadoras). 

 

9.7 GESTÃO ESCOLAR 

No modo de funcionamento da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, 

encontramos um corpo pedagógico, técnico e administrativo, conduzindo e sendo 

conduzido por gestão superior local - Superintendência de Educação do SESI / 

Bahia - de ações científicas e humanizadas, que buscam formas de otimização dos 

seus serviços através do exercício efetivo da Gestão Democrática Participativa. 

Gerir a Escola em seus diversos segmentos, na manutenção da qualidade do 

serviço educacional que oferece, demanda uma constante avaliação e adequação 
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da própria ciência administrativa e pedagógica, considerando fins e meios, mas sem 

perder de vista o aspecto humano que permeia todas as relações existentes. Desta 

forma, o movimento de auto e hetero-aprendizagem estão organizadas sob a forma 

de reuniões do grupo estratégico, assim como, dos profissionais, alunos e 

comunidade escolar, com fins de realização de discussões, planejamentos, estudos 

e encontros de formação, que se operam em todas as áreas, mais precisamente, 

naquelas em que são verificadas necessidades de retrabalho ou aperfeiçoamento. 

Nesse sentido, número significativo de profissionais e alunos da comunidade 

escolar - Eleonice Caldas, Rose Pereira, Keila Reis, Everton Oliveira, Fabio 

Pitágoras, Francelina Hora, Patrícia Rosa, Maria Vitória, reuniram-se para discutir e 

deliberar sobre o tema em pauta, e concluíram que a Gestão Participativa é marca 

registrada da atual gestão da Escola SESI Reitor Miguel Calmon. Os princípios que 

norteiam nossa práxis perpassam pela concepção de autonomia, participação, 

responsabilidade e escuta de todos os partícipes da comunidade escolar.  

Dessa forma, percebemos a existência de um canal de comunicação no qual 

é possível promover transparência, diálogo e o compartilhamento de ideias, 

valorizando os diversos fazeres e olhares, possibilitando uma maior integração das 

partes no processo global, como afirmou o professor Everton Oliveira: “Gosto muito 

da gestão em relação à abertura, pois existe um canal de comunicação para falar o 

que se pensa”. 

De acordo com a fala da vice-diretora Eleonice Caldas: “Gestão participativa 

envolve esclarecer a toda a comunidade os processos com transparência permitindo 

a todos os atores da comunidade escolar a visualização dos processos pedagógicos 

e administrativos”.  

Parafraseando Vygotsky, a coordenadora Rose Pereira destacou que a 

construção grupal traduz saberes de excelência, isso ocorre no momento em que os 

setores participam e conhecem todos os processos, fomentando uma predisposição 

para ajudar, discutir, sugerir e compartilhar. 

Menezes e Santos (2002) definem a Gestão Escolar como a expressão 

relacionada à atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e a 

articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para garantir o 
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avanço dos processos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino 

orientados para a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos. 

Dentro do aspecto da gestão em busca da qualidade é de singular 

importância o trabalho da Secretaria Escolar para a viabilização das ações 

educacionais dentre os quais destacamos o processo de matrícula, organização e 

registro dos dados e emissão de documentos. De acordo com o Guia de 

Orientações Básicas do Diretor e Secretário Escolares (2008, p.09): 

A secretaria da escola é o setor que tem como principal função a realização 
de atividade de apoio ao processo administrativo-pedagógico, onde se 
concentram as maiores responsabilidades relativas à vida escolar do aluno 
da própria instituição. 

Outro aspecto relacionado à gestão democrática que podemos destacar é a 

importância da biblioteca da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, percebida como um 

local que possibilita o estudo, a leitura, a pesquisa, o compartilhamento de ideias 

pelos estudantes, professores e demais membros da comunidade escolar. O acesso 

a livros, periódicos e a internet nesse espaço pedagógico possibilitam:  

[...] despertar o gosto pela leitura como forma habitual de lazer, um dos 
objetivos da biblioteca escolar é a formação do cidadão consciente e 
capaz de um pensamento crítico e criativo. Isso significa uma maior 
participação do bibliotecário no processo cultural do qual fazem parte, 
também, os professores, pedagogos, escritores e pesquisadores que 
vêem na leitura um ato de conscientização do indivíduo. (CALDIN)  

A satisfação manifestada acima nas palavras de Clarice Caldin, é 

representada pelas palavras da estudante Indilayse Ferreira ao afirmar: “Gosto muito 

da biblioteca, pois lá é um lugar calmo”. Essa afirmação retrata a importância da 

existência e uso, de um espaço específico, em que os discentes podem pesquisar e 

estudar além da sala de aula. Importante destacar os projetos empreendidos pela 

biblioteca, tais como: o Recriarte, a Hora do Conto, Rodas de Leitura e a valorização 

dos alunos leitores.  

Ao sinalizarmos aspectos importantes da gestão escolar humanizamos, no 

sentido mais amplo, o trabalho desenvolvido por pessoas que são sujeitos 

inacabados com desejo de completude que se ressignificam. Pois, como afirma 

Paulo Freire (1996): “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo".   
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9.8 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

A força do mercado de trabalho nas relações econômicas e sociais; a 

inversão de valores que toma conta das sociedades modernas, comprometendo a 

relação entre as pessoas; a globalização e a rapidez da evolução tecnológica 

desafiam a escola como instituição social responsável pela formação das crianças e 

jovens, na construção de uma consciência planetária para a humanização do 

processo de transformação do mundo. 

Conforme as reflexões realizadas pelos diversos segmentos da Escola SESI 

Reitor Miguel Calmon, as palavras de ordem que caracterizam a época em que 

vivemos são: processo intercultural, mundialização, globalização, consumismo, 

competição permanente e enriquecimento rápido para poucos.  As sociedades 

capitalistas são as que mais produziram este quadro ao endeusarem o 

individualismo e o consumismo. É preciso retomar valores como: solidariedade, 

fraternidade, justiça social, cidadania, ética, respeito, coletividade, responsabilidade 

social e cultura da paz. Assim, acredita a comunidade escolar. 

Levando em consideração o atual contexto da sociedade em que o 

consumismo e individualismo valorizam mais o ter, em detrimento do ser, foi 

sugerido o resgate do ser a partir das ações empreendidas pela escola. 

Nesse panorama a ciência e a tecnologia tiveram avanços significativos 

revolucionando a produção, o próprio ambiente escolar e o comportamento das 

pessoas. A internet, a telefonia celular e outros meios de comunicação passaram a 

oferecer comodidade e maior acesso às informações, num tempo cada vez mais 

acelerado. 

Diante do exposto, poderíamos supor uma grande melhoria de vida, mas 

sabemos que isso só ocorre para uma pequena parcela da sociedade, justamente 

com a minoria mais sintonizada com a lógica do mercado. Nessa conjuntura pouco 

humanitária, há um aspecto que contribui para a renovação da esperança, qual seja 

o desenvolvimento de programas sociais que privilegiam a camada menos 

favorecida da sociedade brasileira.  

Essa analise nos remete a uma reflexão em torno das tensões existentes 

entre a velocidade das mudanças e a necessidade de formação para uma melhor 
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inserção na sociedade. Os avanços tecnológicos que geraram transformações nas 

relações entre os diversos grupos sociais, na interação entre os sujeitos e suas 

formas de trabalho e comunicação continuam a desafiar a escola no cumprimento da 

sua função social. 

É necessário considerar que os avanços tecnológicos também promoveram a 

redução dos postos de trabalho. Uma atividade que antes era realizada por várias 

pessoas, agora necessita de um número cada vez mais reduzido de pessoas, uma 

vez que o processo passou a ser automatizado, contando, apenas com um operador 

para manuseio e controle da máquina utilizada. 

Ressalta-se também o volume de informações recebidas através dos diversos 

meios de comunicação como televisão, internet, rádio, outdoor, dentre outros, pelos 

quais a população ao mesmo tempo em que está envolvida, encontra dificuldade em 

transformar tais informações em conhecimento e utilizá-las como instrumento de 

desenvolvimento da sociedade. 

As relações descritas, anteriormente, apontam para a noção de tempo que 

passa a ser questionada diante da “necessidade” de uso de tantas informações 

simultâneas. Conforme o autor Sennett (2002, p.27) é valido questionar “como pode 

um ser humano desenvolver uma narrativa de identidade e história de vida numa 

sociedade composta de episódios e fragmentos?”, e ao mesmo tempo estabelecer  

relações sociais duráveis e construir objetivos de longo prazo, numa sociedade 

eminentemente imediatista. 

A análise das características da sociedade contemporânea, a partir das 

transformações sociais ocorridas nas últimas décadas aponta aspectos positivos, 

tais como: o processo de difusão de informações, produção de conhecimentos 

técnicos e científicos com maior preocupação em relação ao meio ambiente e a 

bioética, maior aproximação entre os povos e o aumento do número de mulheres no 

mercado de trabalho, entre outros. 

No que tange aos processos de Educação observa-se que com a 

universalização do atendimento no Ensino Fundamental deu-se o aumento da 

frequência escolar entre os jovens na faixa etária de 15 a 17 anos. No entanto, a 

ampliação gradativa da oferta no Ensino Médio tem se confrontado com as 
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implicações do processo de globalização e introdução de tecnologias no mundo do 

trabalho. 

Por um lado, o acesso começa a ser facilitado, por outro, após a conclusão do 

curso o profissional ainda pode ser vítima do desemprego, da exclusão social por 

meio de uma economia de mercado, haja vista o monopólio de países 

desenvolvidos, perpetuando a hegemonia do capitalismo. Isto se torna ainda mais 

complexo, por conta da forma como os jovens e a sua família compreendem essa 

conjuntura.  

O desenvolvimento vinculado à criação de novas tecnologias gera situações 

críticas referentes ao aumento do desemprego, à criação e extinção de postos de 

trabalho, alterações ambientais e nas condições de vida e de desenvolvimento 

sustentável. 

Nesse cenário, é imprescindível o estabelecimento de novos paradigmas de 

ensino no campo do conhecimento científico e tecnológico que habilitem 

profissionais para atuarem, com competência e comprometimento, nos diferentes e 

mutáveis campos do trabalho, a este respeito Paulo Freire diz o seguinte: “De fato, 

ao nos aproximarmos da natureza do ser que é capaz de se comprometer, 

estaremos nos aproximando da essência do ato comprometido. A primeira condição 

para que um ser possa assumir um ato comprometido esta em ser capaz de agir e 

refletir”.  (FREIRE, 1983, p.14) 

A presença de novas tecnologias no processo produtivo contemporâneo vem 

associada além da redução dos postos de trabalhos, do contato, às relações e 

valores humanos que são substituídos por máquinas. Soma-se a esta questão a 

busca por mão de obra qualificada para ocupar os espaços de atividade humana 

ainda presentes no uso destes recursos tecnológicos. 

O mundo do trabalho está em processo de contínua mudança. De modo geral 

pode-se dizer que há transformação no padrão tecnológico, na organização do 

trabalho e nos direitos trabalhistas. As escolas devem modernizar-se na mesma 

velocidade destas transformações e adaptarem-se as mudanças do mundo do 

trabalho. "Nada na escola será feito por acaso. Tudo será direcionado para a 

formação do trabalhador. A grande tendência da escola, portanto, nos próximos 
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anos  é ser invadida pelos valores e pela lógica do mercado" (Gandin, 2000, p. 65). 

Neste contexto, se exige pensar nos rumos da escola, quais são as suas 

prioridades e quais alternativas devem buscar para estar em conexão com as novas 

configurações sociais. Gandin (1999.p. 63) afirma que "as escolas que não refletirem 

sobre este momento crucial serão, inevitavelmente, levadas a reboque dos 

interesses mais conservadores da sociedade em que vivemos". Assim, é inevitável e 

imprescindível a modernização das escolas, transformando-as num local 

privilegiado, onde a produção do saber não é seu único universo, mas também o de 

preparar indivíduos críticos, sociais e competitivos para o mundo do trabalho. 

Isto significa, então, que a escola além de preparar para a vida deve assumir 

a responsabilidade do atendimento às demandas do mundo do trabalho. Isto inclui o 

desenvolvimento da capacidade de pensar e resolver situações problema. Desse 

modo, a formação escolar deve incorporar o empreendedorismo como pressuposto 

básico da formação, o que pode gerar maior grau de empregabilidade, atribuindo um 

novo valor agregado ao trabalhador. 

“Trata-se de um conjunto de conhecimentos, habilidades, 
comportamentos e relações que habilitam o profissional para 
um emprego ou uma função. Como componentes de 
empregabilidade exige-se: competência profissional, disposição 
para aprender e capacidade de empreender (Brasil, 1997d, p. 
13)”. 

No Ensino Fundamental, anos iniciais, a parte comum inclui as seguintes 

disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Artes e 

Educação Física. Na parte diversificada são desenvolvidas as disciplinas de Língua 

Estrangeira, Teatro, Dança, Música, Karatê e APA. 

No Ensino Fundamental, anos finais, a parte comum inclui as seguintes 

disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Artes e 

Educação Física. Na parte diversificada são desenvolvidas as disciplinas de Língua 

Estrangeira, Teatro, Dança, Música, Atualidades (apenas para o 9º ano) e APA. 

Tomando como referência o art. 9º da resolução 2, de 30 de janeiro de 2012 

do Conselho Nacional de Educação, a organização curricular do Ensino Médio a 

partir de 2014 contem 2 grupos de disciplinas de formação geral.  

O primeiro, com as disciplinas da Base Nacional Comum, constitui a parte 
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comum do currículo e está organizado em 4 áreas: Linguagens, Matemática, 

Ciências Naturais e Ciências Humanas.  

A parte comum inclui as seguintes disciplinas na área de Linguagens: Arte, 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Educação Física; Na área de Matemática: 

Matemática; na área de Ciências Naturais: Biologia, Física e Química; e na área de 

Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia.  

O segundo grupo, correspondendo à parte diversificada do currículo, inclui 4 

disciplinas novas: Atualidades, Projetos de Aprendizagem, Oficinas Tecnológicas e 

Ciências Aplicadas: 

Atualidades  

 Objetivo: Constituir-se em espaço de reflexão sobre temas contemporâneos 

visando  manter os alunos atualizados sobre as questões em evidência da vida 

cotidiana e desenvolver neles a capacidade de dialogar como pessoas bem 

informadas, intelectualmente autônomas e socialmente responsáveis. 

 Temáticas: Energia e Vida, Água, Condição Humana, Mundo Globalizado, 

Comunicação e Linguagem, Controvérsias e Consensos..  

 

Projeto de Aprendizagem  

 Objetivo: Promover o desenvolvimento pessoal e social dos estudantes por meio 

de uma prática educativa participativa que favoreça o protagonismo e a atitude 

empreendedora, o trabalho colaborativo e a convivência saudável. 

 Temáticas: Ilusões de ótica: distorções da realidade; Economia de água na 

escola; O que é mesmo ser jovem; Segurança nas redes; Beleza e cultura; 

Ondas pra galera; Direitos que faltam; Corpos que falam.  

 

Oficinas Tecnológicas  

 Objetivo: Exercitar e desenvolver a engenhosidade a criatividade e a 

inventividade dos estudantes, envolvendo-os ativamente na produção de 

artefatos concretos. 

 Temáticas: Matemática; Língua Portuguesa; Construção criativa; 

Compreendendo pela manipulação; Ótica e computação; Robótica, Eletrônica e 

Automação. 
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Ciências Aplicadas 

 Objetivo: Promover a compreensão dos fundamentos científicos dos processos 

produtivos, relacionando teoria e prática no contexto do mundo do trabalho, 

visando o desenvolvimento de visão crítica da realidade, da própria ciência e dos 

meios de produção.   

 Temáticas: Biologia; Química; Física. 

 

 

9.9 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA EBEP 

A trajetória histórica do SESI e do SENAI define culturas e identidades 

próprias. A especificidade e as missões distintas de cada uma das instituições 

permite estabelecer um claro diferencial de qualidade aos programas educacionais 

oferecidos em conjunto. A afirmação da cultura e da identidade institucional é 

essencial à parceria que foi estabelecida entre essas unidades de educação. 

O projeto EBEP considera a natureza e as finalidades próprias da Educação 

Básica e da Educação Profissional. A Educação Básica, concebida como um todo 

contínuo, busca estabelecer os fundamentos da cidadania, por meio de uma sólida 

formação geral que signifique ao mesmo tempo a criação de condições de 

preparação para o trabalho a ser completada na Educação Profissional. 

De acordo com o Regimento Escolar da Rede SESI de Educação do DR 

Bahia, a matrícula se refere ao processo de formalização do vínculo do estudante 

com a instituição e que lhe permite o acesso a Unidade Escolar e a participação nas 

atividades curriculares inerentes ao nível de ensino, série e modalidade do curso em 

que está matriculado. 

A efetivação da matrícula na primeira série do Ensino Médio dar-se-á 

mediante a aprovação para os estudantes da Rede SESI e classificação em 

processo seletivo para estudantes oriundos de outras unidades escolares, 

concluintes do Ensino Fundamental, conforme diretrizes fixadas pelo SESI - BA e 

em conformidade com os requisitos legais e institucionais.  

Além da formação geral, garantida pelo currículo do Ensino Médio do SESI, o 
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estudante inserido no programa tem a oportunidade de, em concomitância com a 2ª 

Série do Ensino Médio, fazer um dos cursos de formação inicial oferecidos pelo 

SENAI, em turno oposto. Concomitante a 3ª série, o estudante cursa, em turno 

oposto, as disciplinas/módulos específicos que compõem o itinerário formativo da 

educação profissional técnica de nível médio escolhida. 

 

9.9.1 Cursos técnicos ofertados no período de 2003-2013 na BAHIA: 

 

Alimentos  Manutenção Industrial  

Automação Industrial  Mecatrônica 

Construção Civil Mobiliário 

Construção Naval  Petroquímica 

Desenvolvimento de Software Plásticos 

Edificações Processos Industriais  

Eletrotécnica Processos Mecânicos 

Fabricação Mecânica Redes de Computadores 

Impressão Offset Refrigeração 

Logística Segurança do Trabalho 

Jogos Digitais Telecomunicações 

Mecânica Vestuário 

Manutenção Automotiva  

Manutenção Elétrica  

Metalurgia  

Concluído a 3ª série do ensino médio do SESI, o estudante, a depender da carga 

horária do curso técnico que esteja fazendo, continua seus estudos no SENAI por  

até um ano e meio, e, após ter realizado um trabalho de final de curso (TCC) e 

concluído com desempenho satisfatório todo percurso formativo, estará apto a 
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receber o diploma de técnico de nível médio. A experiência, pioneira e inovadora, já 

tem sido reconhecida nacionalmente como uma das melhores e mais bem sucedida 

proposta de articulação do ensino médio com educação profissional, que, dentre 

outros resultados, tem contribuído de maneira relevante para a inserção dos jovens 

egressos do programa, no mercado de trabalho. 

 

9.9.2 Esquema de Articulação do Ebep/Bahia 
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9.9.3 Matrizes Curriculares 

9.9.3.1 MATRIZ CURRICULAR – 1º ao 5º ANO                                                                                                                
ADAPTAÇÃO À LEI Nº 9394/96 E A RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 07/2010                                            

ANO INÍCIO: 2017 

             
Dias Letivos: 200 

Semanas Letivas: 
40 

Dias Semanais: 05 Nº de horas/dia: 08h   5º 

ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA ANUAL POR SÉRIE    320 

BASE NACIONAL COMUM PARTE DIVERSIFICADA   40 

1º 2º 3º 4º 0 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL 

Linguagens  

Líng. Portuguesa  320 320 320 320 80 0 0 0 0 0 1600 

Arte 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 200 

Língua Estrangeira 
(Inglês) 

0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 400 

Educação Física 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 400 

Música 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 200 

Dança 0 0 0 0 320 40 40 40 40 40 200 

Teatro 0 0 0 0 120 40 40 40 40 40 200 

Atividade 
Programada 
Assistida 

0 0 0 0 0 200 200 200 200 160 960 

Matemática  Matemática  320 320 320 320 120 0 0 0 0 0 1600 

  Ciências da 
Natureza 

Ciências 120 120 120 120 120 0 0 0 0 0 600 

Ciência e 
Tecnologia 

0 0 0 0 0 40 40 40 40 80 240 

Ciências Humanas  

História 120 120 120 120 120 0 0 0 0 0 600 

Geografia 120 120 120 120 12 0 0 0 0 0 600 

Ética e Cidadania 0 0 0 0 
 

40 40 40 40 40 200 

    8000     

Carga Horária Semanal 28 28 28 28 28 5º 12 12 12 12 200 

      
 

  
    CARGA HORÁRIA GERAL ANOS 

          1º 2º 3º 4º 5º 

      TOTAL DE CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

40 40 40 40 40 

      TOTAL DE CARGA HORÁRIA ANUAL 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

      TOTAL GERAL 8.000 

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

Diversificada, ambas integrando e articulando os Aspectos da Vida Cidadã (Saúde, 
Sexualidade, Vida familiar e Social, Meio Ambiente, Trabalho, Ciência e Tecnologia, 
Cultura e Linguagens) com as áreas de Conhecimento. 
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NOTA 2- As modalidades de esporte estão contempladas em Educação 
Física. 
NOTA 3: História e Cultura Afro Brasileira e Indígena estão 

contempladas nas disciplinas de Arte, História e Língua Portuguesa. 

 

 
 

     9.9.3.2 MATRIZ CURRICULAR – 6º ao 9º ANO 
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 

ADAPTAÇÃO À LEI Nº 9394/96 E À RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 07/2010 
(DURAÇÃO – NOVE ANOS) 

 
Dias Letivos: 
200 

Semanas Letivas: 40 Dias Semanais: 05 Nº de horas/dia: 08h 

ÁREA DO 
CONHECIMENT

O 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA ANUAL POR SÉRIE 

BASE NACIONAL 
COMUM 

PARTE DIVERSIFICADA 

6º 7º 8º 9º 6º 7º 8º 9º 
TOTA

L 

Linguagens  

Líng. Portuguesa  200 200 200 240 0 0 0 0 840 

Ling. Portuguesa / 
Redação 

80 80 80 80 0 0 0 0 320 

Arte 80 80 80 80 0 0 0 0 320 

Língua Estrangeira 
(Inglês) 

0 0 0 0 
12
0 

12
0 

12
0 

12
0 

480 

Educação Física 80 80 80 80 0 0 0 0 320 

Música 0 0 0 0 40 40 40 40 160 

Dança 0 0 0 0 40 40 40 40 160 

Teatro 0 0 0 0 40 40 40 40 160 

Atividade Programada 
Assistida 

0 0 0 0 
12
0 

12
0 

12
0 

0 360 

Matemática Matemática  280 280 280 280 0 0 0 0 1120 

  Ciências da 
Natureza 

Ciências 120 120 120 120 0 0 0 0 480 

Ciência e Tecnologia 0 0 0 0 
12
0 

12
0 

12
0 

12
0 

480 

Ciências 
Humanas  

História 120 120 120 120 0 0 0 0 480 

Geografia 120 120 120 120 0 0 0 0 480 

Atualidades 0 0 0 0 0 0 0 80 80 

Ética e Cidadania 40 40 40 40 0 0 0 0 160 

    6400 

Carga Horária Semanal 31 31 31 32 9 9 9 8 160 

        
   CARGA HORÁRIA GERAL ANOS 

         6º 7º 8º 9º 

     TOTAL DE CARGA HORÁRIA SEMANAL 40 40 40 40 

     
TOTAL DE CARGA HORÁRIA ANUAL 

1.60
0 

1.60
0 

1.60
0 

1.60
0 

     TOTAL GERAL 6400 
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OBSERVAÇÕES: 
        

             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. 
NOTA 4: História e Cultura Afro Brasileira e Indígena estão contempladas nas 
disciplinas de Arte, História e Língua Portuguesa. 

    
 

9.9.3.3 MATRIZ CURRICULAR – ENSINO MÉDIO                                                                                                                
ADAPTAÇÃO À LEI Nº 9394/96 E A RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 02/2012                                               

ANO INÍCIO: 2017 
 

Dias Letivos: 200 Semanas Letivas: 40 
Dias 

Semanais: 
05 

Nº de horas/dia: 06h 

ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA ANUAL POR SÉRIE 

BASE NACIONAL 
COMUM 

PARTE DIVERSIFICADA 

1º 2º 3º 1º 2º 3º TOTAL 

  
     

 
  

Linguagens  

Líng. Portuguesa / Lit.  
Brasileira 

160 120 120 0 0 0 400 

Ling. Portuguesa / Redação 80 80 80 0 0 0 240 

Arte 80 80 80 0 0 0 240 

Língua Estrangeira (Inglês 
ou Espanhol) 

80 80 80 0 0 0 240 

Educação Física 40 40 40 0 0 0 120 

Música 0 0 0 0 0 0 0 

Teatro 0 0 0 0 0 0 0 

Atividade Programada 
Assistida 

0 0 0 40 0 0 40 

  Matemática Matemática  160 120 120 0 0 0 400 

Ciências da 
Natureza 

Oficinas Tecnológicas 0 0 0 80 40 0 120 

Ciências Aplicadas 0 0 0 0 80 40 120 

Física 120 120 120 0 0 0 360 

Química 120 120 120 0 0 0 360 

Biologia 80 80 80 0 0 0 240 

Projetos de Aprendizagem  0 0 0 40 0 0 40 

Ciências 
Humanas  

História 80 80 80 0 0 0 240 

Geografia 80 80 80 0 0 0 240 

Filosofia 80 40 40 0 0 0 160 

Sociologia 40 40 80 0 0 0 160 



75 

Escola  SESI - Reitor Miguel Calmon 
Projeto Político Pedagógico - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualidades 0 0 0 40 0 40 80 

    3.800 

Carga Horária Semanal 31 27 28 9 3 2 

 
 

CARGA HORÁRIA GERAL 
ANOS 

 
   1º 2º 3º 

 
   TOTAL DE CARGA HORÁRIA SEMANAL 40 30 30 

 
   TOTAL DE CARGA HORÁRIA ANUAL 1.400 1.200 1.200 

    TOTAL GERAL 3800 
     

OBSERVAÇÕES:     
             NOTA 1: Educação Ambiental está contemplada transversalmente em todas as disciplinas 

com destaque em Biologia, Química e Língua Portuguesa. 

   NOTA 2: História e Cultura Afro Brasileira e Indígena estão contempladas nas disciplinas de 
Arte, História e Língua Portuguesa. 

   NOTA 3:  No 1º ano EM Nº de horas/dia: 08h 
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10. MARCO FILOSÓFICO 

 

 

Todo planejamento educacional, para qualquer sociedade, tem de 
responder às marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim é que pode  
funcionar o processo educativo, ora como força estabilizadora, ora como 
fator de mudança. Às vezes, preservando determinadas formas de cultura. 
Outras, interferindo no processo histórico, instrumentalmente. De qualquer 
modo, para ser autêntico, é necessário ao processo educativo que se ponha 
em relação de organicidade com a contextura da sociedade a que se aplica. 
(...) A possibilidade humana de existir – forma acrescida de ser – mais do 
que viver faz do homem um ser eminentemente relacional. Estando nele, 
pode também sair dele.  Projetar-se. Discernir. Conhecer. (FREIRE, apud 
PADILHA, 2001, p. 16) 

 

 

A partir de uma visão de educação pautada numa concepção sócio interacionista, 

dialética e libertária, a Escola compreende a educação como construção coletiva 

permanente, baseada nos princípios de convivência, solidariedade, justiça, respeito, 

valorização da vida na diversidade e na busca do conhecimento. Nessa perspectiva, 

utiliza-se de uma metodologia cooperativa, participativa e dialógica, que contribui 

para a conscientização e construção da autonomia moral e intelectual de todos os 

envolvidos no processo educativo, buscando humanização e mudança social. Sobre 

isso Vygotsky (1991b, p. 131-132) conclui que: 

A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo: o 

pensamento nasce através das palavras. Uma palavra desprovida 

de pensamento é uma coisa morta, e um pensamento não expresso 

por palavras permanece uma sombra. A relação entre eles não é, no 

entanto, algo já formado e constante; surge ao longo do 

desenvolvimento e também se modifica. (...) As palavras 

desempenham um papel central não só no desenvolvimento do 

pensamento, mas também na evolução histórica da consciência 

como um todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência 

humana. 

 

E Simões Jorge (1979, p. 39-40) escreve que: 

Na reflexão de Paulo Freire sobre a consciência, a consciência do 

mundo e a consciência de si vão crescendo, juntamente, num 

movimento dialético. A consciência é, como consciência, pelas suas 

relações com outras consciências: daqui que ela implica, 

necessariamente, uma relação com outra consciência. É a 

intersubjetividade das consciências. (...) É, pelo diálogo, que as 
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consciências se colocam na contemplação do mundo, vão ao 

mundo, e comunicam-se. 

 

A vida em sociedade deve ser orientada por valores indispensáveis a sua 

existência, os quais devem ser cultivados tanto no ambiente familiar, quanto no do 

trabalho e em outros espaços. Destaca-se a solidariedade, por nos tornar mais 

humanos; o respeito, que é necessário nas relações com as diferenças, com o 

próximo e suas limitações; a união, que promove o bem comum; e a honestidade, 

pela qual é possível estabelecer confiança mútua. 

Fortalecendo a concepção de educação que norteia as ações de ensino e 

aprendizagem da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, a comunidade escolar acredita 

que é necessário incluir na formação dos jovens e adolescentes o desenvolvimento 

das habilidades necessárias a atuação deles como cidadãos e profissionais, que 

contribuirão para a construção da sociedade que se deseja, estabelecendo relações 

sociais pautadas pela ética, pelo respeito à família, pela responsabilidade social e 

pelo respeito entre os povos. No pensamento da comunidade escolar é necessário 

adotar uma concepção de instituição, que envolva o papel de formadora de 

cidadãos, que atuem no contexto social e no mundo do trabalho. 

Assim, a educação proposta por essa instituição, desenvolve suas atividades 

de ensino e aprendizagem contextualizadas e baseadas no diálogo entre professor, 

estudante e demais educadores; engajada nos movimentos sociais de inclusão, 

comprometida com a produção cultural e capaz de articular a preparação para a 

vivência social e o ingresso no mundo do trabalho. 

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

qualidade que considere como pressuposto básico a humanização dos participantes 

do processo, sejam eles estudantes, professores ou equipe pedagógica.  

A concepção de escola precisa explicitar, também, as diferentes finalidades e 

realidades que envolvem a Educação Básica e Educação Profissional. Há um 

entendimento de que o Ensino Médio além de preparar para a vida prepara para o 

mundo do trabalho. Assim, é preciso desenvolver competências para que o 

estudante possa se apropriar dos conhecimentos universalmente relevantes para o 



78 

Escola  SESI - Reitor Miguel Calmon 
Projeto Político Pedagógico - 2016 

ser humano, associados à leitura crítica do mundo, de modo a construir bases 

intelectuais que o torne profissional competente para dar continuidade à sua vida 

acadêmica. Tomando por base os preceitos legais, as ações educacionais devem 

sustentar-se nos princípios a seguir relacionados: 

 Todas as ações e vivências escolares estarão imbuídas de valores como a 

solidariedade e a ética. 

 Os membros que compõe a comunidade escolar tratar-se-ão com respeito, 

considerando as diferenças de qualquer natureza. 

 O processo educativo desenvolvido será inclusivo, ou seja, respeitará a 

pluralidade própria da sociedade humana. 

 O respeito à natureza e a busca do equilíbrio ecológico serão práticas 

permanentes no cotidiano da vida escolar, na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável. 

 A gestão da instituição será democrática, com participação da comunidade 

escolar na tomada de algumas decisões. 

 O trabalho educativo será construído mediante o diálogo permanente, 

principalmente no que tange ao processo ensino e aprendizagem. 

 O trabalho educativo será entendido como um trabalho de humanização, de 

formação de cidadãos e profissionais capazes de atuar e modificar a sociedade 

na qual estão inseridos. 

 A tecnologia será valorizada pelo que acrescenta de qualidade à vida humana. 

 
Para que a escola alcance estes princípios precisa admitir que os seus 

conteúdos, vão além dos saberes escolares, pois devem se referir aos 

conhecimentos utilizados pelos sujeitos na sua vida cotidiana. Vale considerar que o 

processo de construção e de apropriação do conhecimento, a partir de interesses, 

motivações, aspirações reais de cada cidadão busca a superação dos limites e 

desafios para aquisição de novos conhecimentos. Assim, desenvolver-se naquilo 

que se propõe, transformando a sua vida e a sociedade da qual faz parte é o grande 

desafio das práticas educativas propostas nesta escola. 

Do ponto de vista pedagógico compreende-se que o desenvolvimento do 

indivíduo é resultado de um processo sócio histórico, sendo a linguagem de 

fundamental importância nesse processo. Ressalta-se que a articulação entre o 
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Ensino Médio e a Educação Profissional incluiu na sua concepção o referencial 

histórico cultural, concebido por Vygotsky que enfatiza a construção do 

conhecimento como uma interação mediada por várias relações. Na troca com 

outros sujeitos e consigo mesmo vão se internalizando os conhecimentos, papéis e 

funções sociais, o que permite a ampliação de conhecimentos e da própria 

consciência.  

Com esta compreensão a escola deve promover uma educação autônoma e 

crítica, como bem defendeu Paulo Freire, pois a sua função é a promoção de uma 

aprendizagem que oportunize o desenvolvimento de competências que tornem os 

jovens e adolescentes aptos a atuarem como cidadãos críticos, éticos, solidários e 

profissionais. 

 

 
10.1 TENDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 
Grandes teóricos da atualidade iluminam nossas visões para compreender as 

práticas vivenciadas na realidade da escola. Propõem um rompimento com os 

valores proclamados e uma práxis pedagógica transformadora a partir dos valores 

reais. Tomemos como exemplo as contribuições de Toffler, de Perrenoud e de 

Freire, para refletirmos em torno da prática que vivenciamos e daquela que 

desejamos implementar: 

 

[...] o futuro não é ‘conhecível’ no sentido de uma predição exata [...] 
As estatísticas se aceleram. Novas tecnologias suplantam outras 
mais velhas [...] Apesar de tudo, à medida que avançamos para a 
terra desconhecida do amanhã, é melhor ter um mapa geral e 
incompleto, sujeito a revisões e correções do que não ter mapa 
algum [...]  (Toffler, 1990: 20) 

Ela seria tanto mais necessária porque é, como veremos, a própria 
organização do trabalho pedagógico que produz o fracasso escolar 
[...] (Perrenoud, 2000: 17) 

Ensinar é uma especificidade humana. 
Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. 
Ensinar exige comprometimento. 
Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de 
intervenção no mundo. 
Ensinar exige liberdade e autoridade. 
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Ensinar exige tomada consciente de decisões. 
Ensinar exige saber escutar. 
Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. 
Ensinar exige disponibilidade para o diálogo.  
Ensinar exige querer bem aos educandos. (Freire,1999: 8/9) 

A substituição do trabalho bruto pela informação ou pelo 
conhecimento, na realidade, é o que está por trás dos problemas 
atuais... portanto, o conhecimento é a chave do crescimento humano 
no século XXI. (Toffler 1990: 33). 

 

Na busca de melhores caminhos para o sucesso escolar dos seus 

estudantes, bem como, suporte necessário para o ser humano que se deseja formar, 

a Escola SESI Reitor Miguel Calmon, reconhece como apropriadas as palavras de 

José Carlos Libâneo quando o mesmo asseverou que “deduz-se que as tendências 

pedagógicas liberais, ou seja, a tradicional, as renovadas e a tecnicista, por se 

declararem neutras, nunca assumiram compromisso com as transformações da 

sociedade, embora, na prática, procurassem legitimar a ordem econômica e social 

do sistema capitalista”. Nesse sentido, esta instituição propõe e vivencia uma 

Proposta Educacional Progressista mediante os critérios que adota, em relação à 

função social e política que preconiza a LDB 9394/96 e as respectivas pedagogias 

que se manifestam na prática docente. 

De acordo com FOERSTE (1996, p.16): 

 

Uma tendência não elimina a outra, o surgimento de uma nova 
corrente teórica não significa o desaparecimento de outra, a 
definição de um perfil predominante em uma concepção não 
descarta a possibilidade de outras formas de manifestação 
consideradas próximas entre si. (FOERSTE, 1996, p. 16). 

 

Assim, na concepção de Foerste, na Tendência Pedagógica Progressista, o 

estudante é considerado um ser situado num mundo material, concreto, econômico, 

social e ideologicamente determinado. Compreende-se que todos potencialmente 

têm capacidade de construir suas estruturas (capacidade de conhecer), mas não 

significa que todos vão construir ao mesmo tempo.  

Ainda segundo Foerste,  a busca do conhecimento é imprescindível, é uma 
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atividade inseparável da prática social, e não deve se basear no acúmulo de 

informações, mas, sim, numa reelaboração mental que deve surgir em forma de 

ação, sobre o mundo social. Cabe ao estudante então, a ação de buscar, 

transformar, dar significado e ressignificar conhecimentos e a sua própria história 

enquanto sujeito consciente do mundo, não somente que o cerca, mas do qual ele 

faz parte, e ao professor, o entendimento de que sua principal função é a de 

mediador que favorece a elevação do nível de consciência e conhecimento do 

educando, em torno da realidade que o cerca, a fim de que o mesmo se constitua 

capaz de atuar, no sentido de buscar com autonomia, sua própria emancipação 

econômica, política, social e cultural. Assim, os conteúdos são trabalhados de forma 

contextualizada na experiência de vida do alunado. O trabalho interativo, de duplas, 

pequenos ou grandes grupos de discussão, favorece o aprendizado coletivo e o 

conteúdo ganha forma na dinâmica das atividades. 

O professor nesta tendência permanece vigilante nos processos em que 

ocorre a aprendizagem, de maneira a garantir que ela seja significativa, para 

assegurar ao grupo um espaço humano que possibilite sua expressão evitando a 

neutralidade. 

Apoiando-se na Tendência Pedagógica Progressista “Crítica Social dos 

Conteúdos”, a aplicação dos métodos pedagógicos já favorecerá no cotidiano 

escolar, a coerência entre a teoria e a prática. 

O professor buscará de forma continuada, verificar o que o estudante já sabe, 

com a clareza de que o conhecimento novo se apoia numa estrutura cognitiva já 

existente, verificando a estrutura que o estudante ainda não dispõe para que haja 

uma compreensão tanto do estudante como do professor e, através da disposição 

de ambos, possa ocorrer aprendizagens significativas. Com essa atitude didática e 

pedagógica, o professor contribuirá para que a aprendizagem se dê quando o 

estudante amplie os conhecimentos previamente desenvolvidos, adquirindo uma 

visão mais clara e unificadora, enquanto instrumental necessário para a sua 

inserção no contexto social, de forma organizada e ativa. Neste contexto o professor 

é o mediador, cuja função é orientar, abrir perspectivas numa relação de troca entre 

o meio e o estudante, a partir dos conteúdos.   
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10.2 QUE CIDADÃO QUEREMOS FORMAR 

 

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

sociais previstos em lei. A despeito de se considerar que competências, 

conhecimentos, habilidades e valores são básicos para a vida do cidadão, em 

qualquer lugar do mundo, é também reconhecida, hoje, a necessidade da 

preservação e do desenvolvimento de aspectos que constituem a especificidade das 

diversas culturas. Isso significa dizer que o espaço da escola é o da formação de 

cidadãos capazes de enfrentar os novos desafios do mundo contemporâneo, mas 

que tenham consciência de suas raízes históricas, conhecimento da produção 

cultural de seu povo, de forma a afirmar a sua identidade. É o espaço do ensino 

competente que, sem negar as tradições e, até mesmo, tomando-as como base, 

prepare seus estudantes para a plena participação na vida econômica, sociopolítica 

e cultural do país. Para que isso se torne possível, recomenda-se: 

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

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

nos documentos oficiais que definem e orientam a educação brasileira, 

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

 Que a escola desenvolva mecanismos de conhecimento de quem são seus 

estudantes, quais as suas condições de vida, as suas aspirações, as 

expectativas da família e da comunidade; 

 Que sejam realizados levantamentos e estudos das manifestações culturais 

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

currículo, estabeleçam elos significativos com o conhecimento escolar formal, 

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

escola; 

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

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

O processo de aprendizagem é desenvolvido a partir da interação com os 

diferentes parceiros, com a heterogeneidade, através das suas múltiplas 

experiências, nos diversos e diferenciados agrupamentos sociais, independente do 

espaço, do tempo e do momento sócio histórico. A escola segue capacitando-se 
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para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e equânime de 

oportunidades, para si e os demais, com vista à melhoria da qualidade de vida. 

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

não pode ser vista como mera acumulação de conhecimentos ou aquisições, mas 

como uma construção ativa e uma transformação das ideias, uma modificabilidade 

cognitiva estrutural, um processamento de informação mais diversificado, 

transcendente e plástico, consubstanciando a função de facilitação e de 

mediatização intencional daquele que ocupa o lugar de ensinante. 

O aprendizado por parte dos estudantes começa antes de frequentarem a 

escola. Qualquer relação de aprendizado que o mesmo constrói vem sempre 

acompanhado por uma história prévia. Na escola, esse processo direciona-se para a 

assimilação dos conhecimentos científicos, sem que com isso, deixemos de 

perceber que quem aprende acessa conteúdos do seu mundo interno, muitas vezes 

manifestado através do imaginário, que é nato ao indivíduo. Para Vygotsky (2000) 

“uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança, pelo contrário, é a 

primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições 

situacionais.” 

Ao longo da vida e especialmente nos primeiros anos, a criança “desenvolve 

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

permite ligar instrumentos do real com signos emocionais, mas que se apoiam no 

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

A zona de desenvolvimento próxima é a distância entre o nível real (da 
criança) de desenvolvimento determinado pela resolução de problemas 
independentemente e o nível de desenvolvimento potencial determinado 
pela resolução de problemas sob orientação de adultos ou em colaboração 
com companheiro mais capacitado. (VYGOTSKY, 2000). 

 

Escolas constituídas em sua dinâmica didática e metodológica, na 

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

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

aprendizagem diferenciado que considera a sua capacidade e tempo de ocorrência 

dos processos mentais que favorecem a aprendizagem - se constituem no 

imaginário e realidade de quem precisa aprender, como “lugar” de confiança para 
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“ser” e estar, “lugar” de segurança para se expor e estudar, “lugar” de facilidades na 

busca do conhecimento através de oportunidades de criação, de experimentação, de 

vivenciar a vida de maneira respeitosa, individual e coletivamente, de maneira 

consciente e participativa. 

Portanto, o Educador e todos os envolvidos no processo ensino-

aprendizagem devem favorecer o contato do aprendente com o objeto de estudo ou, 

no mínimo, favorecer uma contextualização que lhe permita compreender e interagir 

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

interação com este. Nesse momento, a atitude do que educa deve ser de 

compreensão e aceitação, verdadeiro exercício de afetividade, propiciando um clima 

de segurança e de respeito entre os alunos, formando assim, sujeitos sociais mais 

saudáveis. 

 

10.3  A ESCOLA QUE PENSAMOS 

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho [...]. (Título I 
– Art. 2o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.) 

 

Sabe-se que a Escola é a instituição responsável pela transmissão do saber 

sistematizado. O local onde os conhecimentos científicos, filosóficos, tecnológicos e 

culturais entre outros são transmitidos.  

Tais conhecimentos antes de tudo devem ser uma reflexão sobre o modo de 

ser social, não uma mera assimilação de conhecimentos concebidos como 

autônomos e colocados como culturais em si mesmos. 

Culturalmente, a Escola desenvolve uma prática que contradiz a sua 

destinação, pois trata, muitas vezes, o estudante sem levar em conta suas relações 

com o mundo, consequência da negação institucional da natureza social do ser 

humano. 
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As mudanças que se processam na sociedade são frequentes, porém não 

tem sido suficientes para mudar a escola que continua a mesma, reproduzindo e 

efetivando vários preconceitos. Mas se a escola pode reproduzir, pode igualmente 

ser transformadora, desde que, os elementos que a compõem assumam uma 

postura de mudança em relação à prática pedagógica no seu cotidiano. 

O destino do homem deve ser criar e transformar o mundo sendo o sujeito de 

sua ação. E a escola deve tornar possível aos que nela se encontram passar da 

cultura primária à cultura elaborada, para tanto é necessária uma intervenção eficaz 

no ato de ensinar, no sentido de transformar e reorganizar as relações pedagógicas 

e o ato pedagógico em si, considerando-se o Sujeito em construção. Só assim, será 

ela capaz de contribuir para a construção do cidadão. “A Educação Escolar deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (Título I – Art. 1o - $ 2o da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional.) 

A alteração dessa situação é condição essencial para que se resgate o direito 

do cidadão ao acesso aos bens e serviços e dentre estes, à educação que deverá 

se constituir em um instrumento básico e uma condição indispensável para o 

exercício de sua cidadania. 

 

10.4  EDUCADORES QUE QUEREMOS  

 

A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de 
fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações 
já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. 
A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em 
condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que a elas se 
propõe. (PIAGET) 

 

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

tecnológicas; ser conhecedor das concepções pedagógicas adotadas pela escola, 

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

autoria de pensamento. 

Define-se como perfil docente da Escola SESI Reitor Miguel Calmon , aquele 

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

disciplina; 

 Tem uma visão interdisciplinar de sua área de conhecimento, 

estabelecendo relações entre as disciplinas; 

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

fazer; 

 Compreende a relação de aprendizagem dialógica, praticando-a; 

 É capaz de trabalhar em equipe; 

 Tem competência científica e pedagógica para desenvolver seus trabalhos 

de maneira contextualizada;  

 Administra a sua própria formação continuada; 

 Envolve-se  com pesquisa, projetos, atividades curriculares e 

extracurriculares;  

 Fomenta nos estudantes a necessidade de aprender a aprender. 

 

Além desse perfil, há competências que, segundo Perrenoud, podem ser 

destacadas para uma prática efetiva do docente: 

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

aprendizagem; 

 Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

 Gerenciar os acordos / contratos didáticos; 

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

atividades...); 

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

Somente em casos de extrema necessidade será permitida a retirada do 

estudante de classe. Ele deverá ser encaminhado à Central de 

Atendimento ao Aluno, através de ficha de encaminhamento, com a 

devida justificativa do professor (Anexo I); 

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

e longo prazo; 

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

que possam promover avanços para o grupo / escola / rede; 
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 Administrar a heterogeneidade no âmbito da turma; 

 Ser agente do sistema da formação continuada; 

 Trabalhar a aprendizagem a partir dos erros e obstáculos; 

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

biblioteca, parque...); 

 Desenvolver o senso de responsabilidade, solidariedade e sentimento de 

justiça; 

 Interagir e cooperar com a equipe de professores e demais colegas 

através de intercâmbio de conhecimentos, estudos, ideias. 

A educação proposta pela Escola SESI Reitor Miguel Calmon, busca um 

processo de ensino e aprendizagem contextualizado e baseado no diálogo entre 

professor-aluno; engajado nos movimentos sociais de inclusão, comprometido com a 

produção cultural; e capaz de articular a preparação para a vivência social e o 

ingresso no mundo do trabalho. 

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

qualidade que considere como pressuposto básico a humanização dos participantes 

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

através da produção do conhecimento os homens são capazes de criticar sua 

realidade, propor mudanças e reivindicarem seus direitos.  A expectativa é que a 

escola cumpra com a sua função social de formar cidadãos para viver em uma 

sociedade onde os valores da igualdade, liberdade, solidariedade, equidade e 

tolerância são cada vez mais imprescindíveis. 
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11. MARCO OPERATIVO 

 

11.1 DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

Construir uma escola que contribua para a formação daquele homem e 

daquela sociedade, expressos anteriormente no marco doutrinal é o desejo de toda 

a comunidade escolar. Em virtude disso, optou-se por uma educação que tem como 

referência a realidade, que propicia a reflexão pelo desenvolvimento da consciência 

crítica, respeitando o estudante em suas crenças, seus valores morais, culturais e 

éticos. 

A Escola SESI Reitor Miguel Calmon, sustentada por este ideário, centrada 

nos princípios éticos que permeiam a conduta e os direitos do ser humano, acredita 

que, por meio de uma metodologia problematizadora, adotada como proposta, 

poderá propiciar uma ação transformadora. A educação problematizadora favorece o 

desenvolvimento de trabalhos colaborativos e permite o exercício da autonomia do 

estudante, tornando-o responsável pela construção do seu conhecimento. 

Esta proposta parte da idéia de Paulo Freire relacionada a concepção do 

conhecimento como processo de busca, na qual propõe-se uma metodologia 

baseada na educação problematizadora. De acordo com esse educador, “ninguém 

educa ninguém e ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo.” Assim, os educandos são investigadores críticos em 

diálogo com o educador e com outros educandos. (FREIRE, 1987). 

A metodologia assumida pelo corpo docente da escola, é aquela que 

possibilita a troca entre discentes e docentes, que tenha flexibilidade, que respeite o 

estudante na sua individualidade, levando-o a formação de uma consciência crítica e 

transformadora. 

As competências, habilidades desenvolvidos e o compromisso assumido 

pelos docentes da Escola SESI Reitor Miguel Calmon tem em vista a aprendizagem 

dos estudantes. O professor enquanto mediador dessa ação deve partir da realidade 

e dos conhecimentos prévios dos estudantes, por meio do diálogo e ações 
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educativas que possibilitem o conhecimento das dificuldades dos discentes para a 

superação e avanços em torno das aprendizagens construídas. De acordo com 

Tedesco (2002) o desafio dos educadores consiste na definição de ferramentas 

técnicas e metodológicas eficazes que possibilitem a superação da “fase puramente 

retórica” em busca de metas concretas de aprendizagem. 

Os espaços educativos devem manter-se articulados às transformações que 

ocorrem no âmbito familiar, no mundo do trabalho, nos avanços tecnológicos e na 

sociedade. Ao tomar a prática social como ponto de partida do seu trabalho o 

professor deve relacionar o fazer pedagógico com as experiências dos estudantes, 

considerando que eles são sujeitos capazes de transformar suas práticas sociais, 

profissionais, políticas e econômicas. 

Na sua prática pedagógica, os professores da Escola acreditam que é 

necessário partir do conhecimento prévio do estudante para a construção de 

referência e de novos conhecimentos.  Como afirmou um professor da Escola SESI - 

Reitor Miguel Calmon, “o ensino e aprendizagem tem que ser contextualizado no 

cotidiano, no fato histórico, e ter significação para que os alunos possam por em 

prática”. 

Sendo importante destacar ainda que o trabalho docente deve articular-se ao 

desenvolvimento de competências para a atuação no mundo do trabalho, a partir de 

trabalhos em grupo, projetos e discussões de temas relacionados às práticas 

profissionais e a construção de valores como: respeito à alteridade, à diversidade e 

à ética.  

Diante das atividades docentes descritas anteriormente, o aluno consegue 

construir seus conhecimentos e relacionar-se com o mundo do trabalho, ampliando 

as oportunidades. Assim, ele percebe que quanto mais qualificado estiver, melhores 

serão as oportunidades e relação com o mundo do trabalho.  
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11.1.1 Princípios Norteadores da Ação Educativa  

Socializar o conhecimento significa garanti-lo a todos, através de políticas que 

zelem pela inclusão, isso tem diversas implicações nas políticas educacionais e nas 

posturas dos educadores. A eles cabe estimular o desenvolvimento de uma maneira 

de pensar autônoma e transformadora por parte dos estudantes. 

Para socializar o conhecimento numa perspectiva universal é importante 

valorizar a realidade dos alunos como ponto de partida para trabalhar 

conhecimentos que expliquem essa realidade e, ao mesmo tempo, o mundo. 

A Escola, tendo em vista a realidade apresentada no Marco Situacional e o 

ideal de educação apresentado no Marco Filosófico, assume o compromisso de 

contribuir para a construção de uma escola mais justa, fraterna e democrática, onde 

a comunidade educativa participe do planejamento e da avaliação de suas 

propostas. 

Para concretizar a proposta de formação de cidadãos e profissionais 

conscientes, críticos e participativos na sociedade, a Escola organiza o seu fazer 

pedagógico através de conteúdos dinâmicos, significativos e contextualizados. 

A comunidade escolar, consciente da importância do papel da Escola na 

formação da sociedade, opta por uma educação que pressupõe o crescimento 

sócio-histórico-cultural do educando, para que seja capaz de construir novos 

conhecimentos, desenvolver a autonomia, buscar resoluções de problemas, exercer 

a cidadania, expressar-se e comunicar-se, tornando-se livre e respeitado enquanto 

ser humano. 

Frente ao exposto acima, a Escola reafirma o seu compromisso, buscando:  

 

 Ser desafiadora para desenvolver o espírito crítico, científico e participativo; 

 Fortalecer os processos solidários de convivência e de trabalho, mediante 

dinâmicas participativas que promovam a integração dos educandos, pais e 

educadores; 
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 Aprimorar a prática pedagógica, por meio de uma dinâmica interdisciplinar no 

Ensino Fundamental e Médio; 

 Valorizar a diversidade cultural, as tradições e formas próprias de expressão, 

resgatando a identidade do povo; 

 Comprometer-se com a busca de competência profissional que vivencia o 

processo “ação-reflexão-ação” e na realimentação contínua de sua missão, 

dando maior sentido social e existencial ao seu trabalho; 

 Ter profissionais que priorizem a sua auto formação e as vivências de valores 

tais como: dignidade humana, firmeza de caráter,  honestidade, senso ético e 

compromisso. 

 Valorizar e realizar o planejamento participativo em todos os níveis,  

promovendo a capacidade de perceber os problemas e de encontrar para 

eles soluções viáveis. 

 

Pretende-se, também, uma ressignificação curricular constante, no contexto 

da Educação Básica e Profissional, compreendendo que “[...]o currículo é um 

conjunto de aprendizagens valorizadas socialmente e como uma construção 

permanente e inacabada, resultante da participação de todos, um espaço integrado 

e dialético, sensível à diferenciação e que, consequentemente não ignore a 

existência de uma realidade que se constrói na diversidade.” (MORGADO, 2004, p. 

117)  

 

 

11.1.2 Organização do ensino 
 

Em observação da LDB 9394/96 , encontramos os artigos 22 a 28 e, ainda, os 

artigos 32 a 34 tratando as possíveis formas de organização, com grande 

flexibilidade, permitindo às escolas se organizarem a partir de decisões tomadas 

com base na análise dos elementos que as identificam. 

A Escola SESI Reitor Miguel Calmon, ancorada no artigo 23 dessa mesma 

Lei, organiza o seu ensino por anos, mas ainda realiza a transição por séries anuais, 

como forma regular de períodos de estudo, considerando sem rigidez a faixa etária e 

idade em que o aluno se encontra, bem como observando as habilidades e 
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competências já adquiridas, sempre que o interesse do processo de aprendizagem 

assim o recomendar. 

O parecer nº 05/97 do Conselho Nacional de Educação, ao comentar esse 

artigo, mostra a abertura que foi dada às instituições de ensino para se organizarem, 

delegando-se uma nova autoridade à escola, contanto que sejam respeitadas as 

normas curriculares e outros dispositivos legais. 

Em atendimento ao citado parecer, a Escola SESI - Reitor Miguel Calmon, 

revela sua organização de ensino neste PPP em consonância com o explicitado no 

Regimento Escolar da Rede SESI de Ensino. 

Dentre as formas possíveis de organização sugeridas na Lei, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais recomendam a organização da escola em ciclos, 

principalmente nas quatro séries iniciais, entre outras razões, pelo reconhecimento 

de que tal proposta permite compensar os conteúdos de forma mais adequada à 

natureza do processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo em que essa 

recomendação é feita, chama-se a atenção para a necessidade de destinar espaço 

e tempo à realização de reuniões de professores para discutir os diferentes aspectos 

do processo educacional por ciclos, o que a seu turno é assumido pela Escola SESI 

- Reitor Miguel Calmon, como forma de organização para as classes do Ensino 

Fundamental I. 

 

11.1.2 .1 Distribuição do tempo escolar 

 

O tempo é uma dimensão significativa da experiência escolar, pois revela a sua 

estruturação específica e a valorização diferenciada das atividades pedagógicas. Há 

várias questões sobre o tempo escolar, algumas definidas na legislação e outras a 

serem definidas pela própria unidade escolar: 

1. Definição do Calendário Escolar, considerando-se as peculiaridades locais, 

sem redução do número de horas letivas definidas na lei; 

2. Distribuição da carga horária entre os componentes curriculares, a partir de 

uma visão pedagógica e não administrativa; 

3. Estabelecimento de mecanismos de preservação do tempo de permanência 
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do aluno em contato direto com atividades escolares, cumprindo o disposto 

na LDB 9394/96 , artigo 34, segundo o qual a jornada escolar, no ensino 

fundamental, incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de 

aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 

Com uma carga horária mínima de oitocentas horas, distribuídos por um 

mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo para 

os exames finais; 

4. Instituição de tempo para a realização de atividades de estudo, preparação, 

acompanhamento e avaliação do trabalho escolar, dentro da jornada de 

trabalho do professor. 

 

11.1.2 .2 Distribuição do tempo didático 

As delimitações quanto ao tempo didático, ou seja, aquele em que ocorrem as 

atividades de uma aula encontra-se, legalmente, sob a responsabilidade das 

escolas, que tem neste aspecto, autonomia conferida para resolução. Assim, para as 

aulas do Ensino Fundamental do 3º ao 9º Ano e do Ensino Médio, em se tratando de 

conteúdo sistematizado do currículo de base comum, o tempo didático ocorre dentro 

do padrão de cinquenta minutos. Além das atividades integradas que permeiam a 

Educação de Tempo Integral. 

 

11.1.2.3 Práticas educativas 

 
A discussão e definição dessa temática, como todas as outras, gerou grande 

inquietação e valiosa contribuição do grupo formado por pais, alunos e profissionais 

da escola e coordenado pelo professor Fábio Pitágoras de Educação Artística, 

gerando o seguinte enunciado: “Contemplar atividades diferenciadas é o que muitas 

vezes transcende os limites da sala de aula. Ensinar e aprender envolvendo todos 

os personagens da escola, que podem ser influenciados em sua dinâmica de 

relacionamento pelos diversos fatores, que permeiam a contribuição ou não, para a 

criação de oportunidades no processo de ensino-aprendizagem. Entende-se 

também a prática educativa como uma maneira de condução do ensino de um 

determinado tema”, como as que são hoje vivenciadas na Escola SESI - Reitor 
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Miguel Calmon. 

 

11.1.2.4 Educação tecnológica 

 

No ano de 2014 iniciou-se em nossa escola a disciplina Ciência e Tecnologia, 

com a perspectiva de desenvolver competências e habilidades nas questões 

tecnológicas abrangendo todas as áreas do conhecimento, com vistas a favorecer a 

inserção no Mundo do Trabalho. A ideia é compreender a tecnologia nos seus 

aspectos mais rudimentares seguindo-se aos mais complexos, levando-se em 

consideração as possibilidades de aprendizagem dos estudantes, sua faixa etária e 

escolaridade. 

O trabalho oportunizará a integração dos estudantes através de atividades em 

equipe incentivando e promovendo o desenvolvimento da criatividade e 

inventividade, valendo-se dessa tecnologia vinculando-a aos conteúdos propostos 

nas diversas disciplinas, sobretudo as de Ciências e Matemática, numa perspectiva 

interdisciplinar. 

 A ferramenta Lego permeará esse trabalho como uma ação didático - 

pedagógica que propõe um Modelo de Educação Tecnológica / Robótica baseado 

nos quatro pilares da Educação propostos pela Unesco que busca tornar os 

estudantes capazes de se responsabilizar por suas próprias aprendizagens, 

adquirindo competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que lhes faltam, a 

fim de conseguir o que preconiza Perrenoud: substituir cabeças bem cheias por 

cabeças bem feitas. 

Nesse sentido, a proposta metodológica perpassa pela necessidade de 

preparar os indivíduos no contexto tecnológico, instrumentando-os para atuar de 

forma eficiente e eficaz na vida produtiva, tornando-se agente de transformação no 

meio em que se insere.   
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11.1.2.5 Orientação Didática 

 

Considerando o professor, como de fato, um mediador na interação dos 

estudantes com os objetos de conhecimento, entende-se que a orientação didática 

mais pertinente é aquela que assume os métodos de ensino e os põe em prática, 

estimulando a compreensão, a generalização, a transposição e a aplicação de 

conceitos em situações diversas, de modo a permitir a solução de problemas, o 

levantamento de questões, a avaliação dos resultados de suas ações e a 

reconstrução do conhecimento em outros níveis, promovendo a aprendizagem. 

 

Para isso, há hoje, um conjunto de princípios educativos que vêm orientando 

as práticas pedagógicas contemporâneas. Entre eles se destacam: 

 

 Considerar o estudante como sujeito de sua própria aprendizagem; 

 Reconhecer que o conhecimento é construído, progressivamente, através da 

atividade própria do estudante e também através das interações sociais, isto é, 

de aluno para aluno e entre o professor e os alunos; 

 Superar a fragmentação do saber dividido em disciplinas, enfatizando a 

interdisciplinaridade dos conhecimentos e a construção integrada de saberes, 

competências e valores que perpassam, de forma transdisciplinar, o conjunto do 

saber-fazer escolar; 

 Tomar as experiências e vivências do cotidiano do estudante como ponto de 

partida para as novas aprendizagens escolares; 

 Organizar o trabalho escolar em torno de atividades que proporcionem o prazer 

de conhecer, o desejo de descobrir e de fazer e que estimulem o aprender a 

aprender; 

 Respeitar a diversidade dos estudantes, como pessoas e como membros de um 

determinado grupo étnico-cultural e socioeconômico; 

 Estimular o desenvolvimento de autonomia do estudante, da sua participação na 

sua vida escolar, através do incentivo ao trabalho em grupo e à aprendizagem 

cooperativa. 
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11.1.2.6 Monitoria 

 

A organização do Ensino favorecerá a progressão bem sucedida, garantindo 

atividades de reforço e recuperação aos alunos com dificuldades de aprendizagem 

através de novas e diversificadas oportunidades para o processo de apropriação e 

construção de conhecimentos e habilidades básicas. (Capítulo IV – Da 

Organização da vida escolar – Seção I – Das formas de acesso, classificação e 

reclassificação – Art. 98. Regimento Escolar da Rede SESI Bahia de Educação). 

As atividades de monitoria e recuperação serão planejadas de forma 

contínua, ao longo do período letivo, independentemente do número de 

componentes curriculares em que apresentarem baixo desempenho escolar. 

Cabe ao professor-monitor apoiar o ensino (conteúdo) ministrado em sala 

pelos demais colegas, promovendo, quando possível, a interdisciplinaridade. Para 

tanto, sugere-se contato constante com os demais docentes, com vistas a facilitar o 

seu trabalho de Monitoria. 

 

 

11.1.2.7 Professor tutor 

 

É o responsável por acompanhar o rendimento dos estudantes, nos aspectos 

acadêmicos e comportamentais. É regra que o professor tutor seja regente da turma 

em que ele responderá na modalidade de tutoria. 

A autonomia do professor tutor está diretamente relacionada à Coordenação 

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

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

consonância com a Coordenação Pedagógica. Toda essa atividade ocorre baseada 

em registros e avaliação de todos os processos, continuadamente. 

Nessa relação mais estreita, é o professor tutor, mais um grande colaborador 

no processo educacional dos alunos da Unidade, somando forças ao trabalho da 

Equipe Gestora.  
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11.1.2.8 Atividade Programada Assistida - APA 

 

Nossa escola atua numa perspectiva de educação integral em tempo integral 

e busca desenvolver o seu discente de forma holística, envolvendo os aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, desenvolvendo sua capacidade criadora, 

identidade e autonomia. Para tanto, vislumbrou a necessidade de promover 

mecanismos que possibilitassem ao estudante o desenvolvimento de habilidades e 

competências para aprender a aprender e, consequentemente, preparar-se 

efetivamente para a vida produtiva.  

 

Nesse contexto, a Atividade Programada Assistida vem dar o suporte 

necessário para os momentos de desenvolvimento das atividades escolares as 

quais favorecerão o desempenho global dos estudantes gerando elevação dos 

indicadores de aprovação por possibilitar tempo para os alunos aprenderem a 

estudar sozinhos, com o outro, no grupo, interagindo com os pares e com o próprio 

mediador.  

 

Proporcionar aos estudantes em turno integral um momento de Atividade 

Programada Assistida - APA, para aprender a aprender com autonomia, através de 

uma rotina de estudos que favorecerá a pesquisa, a ampliação dos saberes, 

gerenciamento dos estudos com a mediação de um educador. Este trabalho terá o 

apoio do plantão tira dúvidas com professores especialistas: L. Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte e Inglês que estarão disponíveis para 

atender aos estudantes nas dúvidas apresentadas durante os momentos de APA.  

 

No ano de 2015, tomando como base as pesquisas realizadas entre pais, 

estudantes e comunidade escolar, buscou-se um novo alinhamento para o APA no 

sentindo de aprimorar e obter melhores resultados com a atividade desenvolvida.  

 

Hoje a atividade é destinada a um número específico de docentes 

responsáveis pela ação, além de o professor Tutor ter um horário de APA específico 

com a turma que orienta para melhor desenvolver sua ação de tutoria e 
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acompanhamento ao grupo. Desta forma, percebe-se um melhor direcionamento 

das atividades, onde se tem um grupo responsável pela atividade, além da ação em 

conjunto com o líder e vice líder de sala, que tem o compromisso de preencher o 

caderno do APA descrevendo toda e qualquer atividade desenvolvida e a ser 

realizada pela turma. Vale ressaltar que esta ação, tem o objetivo de facilitar o 

acompanhamento da turma, mostrando o que pode ser desenvolvido durante as 

atividades programadas assistidas.  

 

11.1.2.9 Almoço Assistido 

 

Ocorrerá durante o horário destinado à alimentação individualizada dos 

discentes. Apesar de ser atividade individual, os estudantes almoçarão em grupos 

distintos, cada nível em seu horário. Durante essa atividade, os estudantes estarão 

em companhia de educadores que além de observadores, supervisionarão os 

mesmos, as filas, ocorrências e todo o processo.  

 

 

11.1.2.10 Planejamento Didático  

O ato de planejar faz parte da história do ser humano, pois o desejo de  

transformar sonhos em realidade é uma preocupação marcante de toda pessoa,  

assim  também, o planejamento das ações docentes é de suma  importância para o 

desenvolvimento integral dos estudantes. Segundo Padilha (2001), planejar é um 

processo que “visa dar respostas a um problema, estabelecendo fins e meios que 

apontem para a sua superação de modo a atingir objetivos previstos, pensando e 

prevendo necessariamente o futuro, mas considerando as condições do presente, as 

experiências do passado, os aspectos contextuais e os pressupostos filosóficos, 

culturais, econômicos e político de quem planeja e com quem se planeja”.  

Um processo de previsão de necessidades e racionalização de 
emprego dos meios materiais e dos recursos humanos disponíveis, a 
fim de alcançar objetivos concretos, em prazos determinados e 
etapas definidas, a partir do conhecimento e avaliação cientifica da 
situação original. (MARTINEZ; OLIVEIRA LAHONE, 1977). 

 

O planejamento de ensino significa estabelecer um conjunto de ações que 
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visam a sistematização do trabalho docente. Planeja-se para fugir da rotina, da 

repetição mecânica dos cursos e das aulas; para evitar a improvisação que pode 

provocar ações soltas, desintegradas.  

A eficiência do Planejamento reside no fato de que através da ação planejadora 

busca-se garantir: 

 A eficiência, eficácia e efetividade do processo ensino-aprendizagem; 

 A continuidade do trabalho do professor; 

 O cumprimento da programação estabelecida; 

 A distribuição racional do tempo disponível; 

 A seleção cuidadosa das capacidades que se deseja desenvolver, dos 

conteúdos, assim como de metodologia, recursos e procedimentos de 

avaliação; 

 O conhecimento por parte dos estudantes, das metas do trabalho do professor. 

 

Para tanto, o planejamento deve ocorrer de acordo com dados diagnósticos e de 

modo participativo entre os interessados: docentes e discentes. Se os estudantes 

não puderem participar no primeiro momento, que sejam consultados, ou 

apresentado aos mesmos o plano, para que eles indiquem sugestões, tornando o 

instrumento efetivamente real. 

- Interação e Cooperação 

São princípios subjacentes a prática educativa empreendida pela escola. Para 

sua concretização, os professores e a escola precisam criar situações em que os 

alunos aprendam a dialogar, a ouvir o outro e ajudá-lo a pedir apoio e coordenar 

ações para obter sucesso em uma tarefa conjunta, sendo importante ainda, enfatizar 

a necessidade de tais preceitos estarem claramente definidos no planejamento 

pedagógico. 

 

- Seleção de Material 

 

Deve ser cuidadoso e variado. Todo material é fonte de informação mas 

nenhum deve ser utilizado com exclusividade. A escolha do livro didático pelo 
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professor deve ser criteriosa com as suas opções metodológicas, o mesmo se 

aplicando para os livros paradidáticos. O professor deve recorrer a materiais 

diversificados: calculadoras, filmes, folhetos, jornais, propagandas, revistas, 

computadores, e etc. que fazem o aluno sentir-se inserido no mundo à sua volta. 

 

No ano de 2015, a Rede SESI de Educação, numa ação conjunta com todas 

as unidades escolares, adotou como material  didático, o Sistema Ser, da Editora 

Abril. Esta ação coaduna com o objetivo de fortalecer o trabalho em rede entre as 

escolas. 

 

Não se pode perder de vista que as escolas devem ter autonomia, 

respeitando o pluralismo e as concepções pedagógicas assumidas, conforme 

expresso no art. 3, inciso III da LDB 9394/96 , que se refere aos princípios e fins da 

educação nacional. Isso deixa claro que a escola é um espaço de criatividade e 

experimentação, que pode ser desenvolvido durante a construção, implementação, 

acompanhamento e avaliação da sua proposta pedagógica. 

 

11.1.2.11 Planejamento de Ensino e Interdisciplinaridade 

 

Atualmente, na prática pedagógica, o processo de planejamento do ensino 

tem sido objeto de constantes questionamentos quanto à sua validade como efetivo 

instrumento de melhoria qualitativa do trabalho do professor. Considera-se 

importante que a equipe pedagógica torne efetivas algumas medidas: 

 Existência de motivação, envolvimento e participação de todos os setores da 

comunidade escolar; 

 Valorização por igual das áreas de conhecimento; 

 Utilização de projetos com temas que se adequem à realidade dos estudantes. 

O planejamento elaborado e executado numa perspectiva interdisciplinar 

proporciona a integração entre disciplinas devolvendo a identidade das mesmas, 

fortalecendo-as e evidenciando uma mudança de postura na prática pedagógica, 

num processo que pode ir da simples comunicação de ideias até a união recíproca 
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de finalidades, objetivos, conceitos, conteúdos, terminologia, procedimentos, dados 

e formas de organizá-los e sistematizá-los no processo de elaboração do 

conhecimento. 

Tal atitude pedagógica embasa-se no questionamento constante das próprias 

posições assumidas e dos procedimentos adotados, no respeito à individualidade e 

na abertura à investigação em busca da totalidade do conhecimento. 

Numa perspectiva de planejamento interdisciplinar, se privilegia a ocorrência 

de atividades que propiciem o estabelecimento de relações entre as disciplinas e 

seus respectivos saberes, tendo como ponto de convergência a ação que se 

desenvolve num trabalho cooperativo e reflexivo. Assim, estudantes e professores, 

sujeitos de sua própria ação, se engajam num processo de investigação, 

redescoberta e construção coletiva de conhecimento.  Ao compartilhar ideias, ações 

e reflexões, cada participante é, ao mesmo tempo,  “ator” e “autor” do processo. 

 

11.2 FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES 

 

 

11.2.1 Formação Continuada 

 

Encontros envolvendo a coordenação pedagógica, docentes e profissionais 

contratados para esse fim, são realizados, no intuito de fortalecer a práxis 

pedagógica empreendida.   

Nesse contexto, esta formação é indispensável, na medida em que promove a 

cooperação entre os envolvidos no processo educativo e possibilita mudanças com 

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

aprendizagem. 

Para tanto, vem sendo desenvolvido desde 2011, ao final do ano letivo, uma 

cortina pedagógica, em que foi possibilitado a todas as áreas do conhecimento 
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planejarem, analisarem e refletirem sobre as capacidades e conteúdos a serem 

desenvolvidos. 

O trabalho é desenvolvido pensando nos perfis de saída e entrada dos 

alunos, desde o 1º Ano até o 9º Ano do Ensino Fundamental, no sentido de alinhar 

conteúdos e capacidades conceituais, percebendo os pontos críticos e verificando 

os pré-requisitos necessário para cada nível de ensino. 

 

 

11.2.2 Encontros pedagógicos / coordenação: período e duração 

 

 

Todo docente tem garantido uma carga horária pedagógica semanal fora de 

sala de aula para planejamento e organização das atividades de ensino. Está 

definido no Padrão Operacional Coorporativo das Escolas da Rede SESI - PO 

2103/09 (planejamento, realização e avaliação das atividades pedagógicas – revisão 

2), que a carga horária mensal mínima para planejamento deverá ser de 4 horas.  

 

Semanalmente são realizados encontros com Professores e Coordenação 

Pedagógica, para discussão, análise e orientação, referentes ao planejamento, 

projetos, avaliação, dificuldades encontradas e organização das atividades a serem 

desenvolvidas em sala de aula. Conforme tabela abaixo: 
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Os coordenadores pedagógicos atendem quinzenalmente os docentes para 

acompanhamento das atividades de ensino e aprendizagem. Na ocasião os 

docentes recebem retorno da análise dos planejamentos, orientações e sugestões 

para organização do próximo período de trabalho e em relação às dificuldades 

encontradas na execução das atividades planejadas. 

 

Bimestralmente são realizadas observação de aulas e para o feedback é agendado 

posteriormente um momento individualizado entre docente e coordenador 

pedagógico. Além disso, os docentes participam de seminários e palestras com 

temáticas atuais e relevantes na área de educação. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

 

DIA 

 

HORÁRIO 

Ciências Aplicadas Terça - Feira 15:20 às 17:00 

Ciências Humanas Terça - Feira 13:30 às 15:10 

Matemática Quarta- Feira 14:30 às 16:00 

Ciências da Natureza Quinta- Feira 15:30 às 17:00 
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11.2.3 Rotina de Funcionamento 

 

 O acesso dos estudantes à parte interna da escola se dará 10 minutos antes do 

horário previsto para o início da primeira aula; 

 Em casos de irregularidade de fardamento e/ou horário de chegada, cabe à 

Central de Atendimento a pais e alunos, a partir da análise da justificativa 

apresentada, autorizar ou não ao estudante, o acesso à sala de aula, mediante 

documento escrito; 

 Haverá uma tolerância de 15 minutos no 1º horário para a entrada do 

estudante, com postura homogênea de todos os docentes; 

 Após o 1º horário, em caso de atrasos, o estudante deve aguardar fora da sala 

de aula a troca de professor / disciplina. Ponderar e analisar os casos de 

exceção; 

 Qualquer situação que comprometa a rotina da sala de aula deverá ser 

encaminhada à Central de Atendimento a Pais e Alunos, através do Auxiliar de 

disciplina, e com o formulário de encaminhamento de aluno devidamente 

preenchido pelo professor.  

 Em caso de dúvida do professor sobre a ação tomada em relação ao 

estudante encaminhado, o esclarecimento deve ser feito após a aula com a 

Coordenação Pedagógica e não com o estudante; 

 Deverá manter desligados os aparelhos que emitam som em qualquer 

dependência da escola nos horários de aulas e/ou atividades extracurriculares 

exceto na hora do intervalo ou quando solicitado pelo professor. 

 

 

Horário de funcionamento da Escola 

Matutino Vespertino 

7h10min às 12h25min 13h30 às 17h10min 
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11.2.4 Acompanhamento Pedagógico 

Quinzenalmente são analisados os planejamentos e assistidas aulas dos 

docentes e o retorno dessa análise é encaminhado, por escrito e verbalmente aos 

professores, fazendo formações nos CP´s. Na oportunidade são oferecidas  

sugestões para organização do próximo período de trabalho e orientações  em 

relação às dificuldades encontradas na execução das atividades planejadas.  

  

A partir dos resultados das avaliações parciais, discute-se com os professores 

estratégias e metodologias que favoreçam a aprendizagem dos estudantes e 

melhoria no seu desempenho, a serem desenvolvidas antes da aplicação das 

avaliações finais. Os professores das disciplinas em que a maioria dos alunos 

apresentou baixo desempenho, são atendidos individualmente, na busca de 

soluções  para reverter a situação. Registrando-se o atendimento e  reelaborando  

juntamente com o professor um plano de ação a ser desenvolvido antes das 

avaliações finais. 

 

Ao final de cada unidade, no Conselho de classe, é  analisado e discutido 

com os professores, os resultados apresentados, estabelecendo-se um Plano de 

ação, onde são  verificadas as causas e definidas ações de melhoria para a próxima 

unidade, para as séries ou segmento de ensino que apresentam no resultado geral, 

a maioria dos estudantes com baixo desempenho, em relação à meta de aprovação 

da escola (90%) é feita uma análise, especificando as causas desse resultado e 

propondo ações de melhoria para a próxima unidade. 
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11.2.5 Formação de Professores e Gestores 

Conforme a Resolução do CEE o art. 6º, na resolução CEE nº 60, de 5 de 

Junho de 2007 é sinalizado que a implantação e o funcionamento do Regime de 

Ensino Fundamental de nove anos, pressupõe a adoção dos seguintes mecanismos 

operacionais de formação, dentre outros na forma regimental, nos incisos II: 

 

II - garantia de formação continuada e em serviço do 
professor, especialmente dos que atuam nos anos 
iniciais, com vistas ao desenvolvimento de práticas 
pedagógicas e utilização de instrumentais didáticos – 
pedagógicos adequados; 

 

Desta forma, a Escola SESI Reitor Miguel Calmon preocupada em preparar 

seus profissionais, inclui neste projeto um Plano de Formação2 para a equipe de 

docente, gestores, bem como amplia  a perspectiva de formação para a equipe de 

apoio. 

 

 

11.3  CONCEPÇÃO CURRICULAR 

11.3.1 Currículo em ação 

A concepção curricular da Escola SESI Reitor Miguel Calmon pretende 

ultrapassar a estrutura das disciplinas isoladas,  desarticuladas e lineares, sendo 

desta forma organizada em Tempo Integral. Para tanto, compreende que é 

necessário o estabelecimento de uma relação de reciprocidade e colaboração entre 

as diversas áreas de conhecimento para a efetiva melhoria da qualidade da 

Educação ofertada. 

O diálogo e a cooperação permanente são fundamentais para a compreensão 

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

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

condições necessárias à existência. De acordo com as contribuições de Ferraço 

(2006): 

                                                           

2
 Vide Anexo 2 – Plano de Formação dos Profissionais de Educação da Escola SESI - Reitor Miguel Calmon. 
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[...] pensar os currículos de uma escola pressupõe, então, viver seu 
cotidiano que inclui, além do que é formal e tradicionalmente estudado, 
toda uma dinâmica das relações estabelecidas, ou seja, para se poder falar 
dos currículos praticados nas escolas, é necessário estudar os hibridismos 
culturais vividos nos cotidianos. (FERRAÇO, 2006. p. 10). 
 

O currículo deve, constantemente, redimensionar os espaços e tempos 

escolares, revendo as concepções e as práticas pedagógicas. Sendo também 

entendido como um conjunto de experiências pedagógicas que precisam ser 

analisadas, reelaboradas e vivenciadas em sala de aula. Tais experiências são 

carregadas de sentido, com uma intencionalidade educativa capaz de indicar os 

caminhos, admitir mudanças, criar atalhos, alterações significativas em busca da 

aprendizagem de todos os alunos. Nessa perspectiva, a educação ultrapassa a 

mera reprodução, possibilitando a troca de experiências e a construção de 

aprendizagens significativas. 

Assim, o currículo está diretamente relacionado ao contexto sócio-político-

cultural, na medida em que é construído de forma dinâmica e participativa por meio 

de uma abordagem interdisciplinar, objetivando a formação do cidadão 

comprometido eticamente com a transformação da sociedade. 

A crença de que a construção de um projeto interdisciplinar é resultado do 

diálogo entre as áreas de conhecimento, não pode prescindir da reflexão de que 

esse diálogo é, sobretudo um diálogo entre as pessoas. Assim, um currículo 

disciplinar na sua base já se constitui num limite, aspecto que desafia o corpo 

docente e coordenação pedagógica da Escola no encaminhamento de ações que 

promovam a integração dos conteúdos a serem estudados. Isto pode ser viabilizado 

a partir de projetos de trabalho que façam sentido para os estudantes e contribuam 

para a sua melhor inserção na sociedade. 

Considerando que o Projeto Político Pedagógico da Escola é único e integra o 

conjunto das concepções e práticas a serem desenvolvidas, a Escola do SESI – 

Reitor Miguel Calmon ao construir a sua proposta curricular admite a necessidade 

de considerar as especificidades de cada etapa da Educação Básica e articular uma 

etapa com a outra para que o processo formativo dos estudantes não sofra 

descontinuidade. 
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De acordo com o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional a Educação Básica tem por finalidade, “desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Esta finalidade deve ser 

assumida pela escola de maneira precípua, uma vez que entre as expectativas 

previstas para esta etapa tem-se “a preparação básica para o trabalho e a cidadania 

do educando”, que deve ser desenvolvida por um currículo, que considera a 

educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e 

das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício 

da cidadania. 

O currículo do Ensino Fundamental e Médio, desenvolvido pela Escola SESI – 

Reitor Miguel Calmon prevê o desenvolvimento de um trabalho em tempo integral. 

No Ensino Médio, haverá a articulação desta etapa com a Educação Profissional. 

Esta articulação se dá pedagogicamente e institucionalmente, uma vez que além 

das relações estabelecidas a partir do currículo têm-se as relações estabelecidas 

entre a articulação da educação básica do SESI, articulada à educação profissional 

do SENAI. 

 

11.3.2 Currículo Pedagógico 
 

 

  É imprescindível que a escola se reúna para discutir a concepção atual de 

currículo expressa tanto na LDBEN quanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os diferentes níveis de ensino e também nos Parâmetros Curriculares 

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

curricular, contempla dois eixos: 

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

conteúdos complementares, identificados na realidade regional e local, que 

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

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

 

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

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

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

sexual, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, 

a pluralidade cultural  e as linguagens) com as áreas de conhecimento (Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Língua Estrangeira, 

Educação Artística, Educação Física, Química, Física, Biologia, Sociologia e 

Filosofia). 

Pretende-se como forma de composição curricular, seguindo o que indica os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, desenvolver  uma prática pedagógica pautada 

na perspectiva interdisciplinar, que 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 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 tem um caráter universal, devem ser trazidos para o 

contexto local de forma que o estudante aprenda sobre o que é a realidade, no 

contexto em que ele está inserido. Para atingir aquilo a que se propõe, até como 

decorrência da própria lei, a escola precisa ensinar a criança a estabelecer relações 
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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 

estudantes participem da formulação e reformulação de conceitos e valores, tendo 

em vista que o ato de conhecer implica incorporação, produção e transformação do 

conhecimento, para o exercício de uma cidadania responsável. 

Cabe ao corpo pedagógico produzir, simultaneamente, diferentes formas de 

expressão do currículo. Ao lado do currículo formal, determinado legalmente e 

colocado nas diretrizes curriculares, na proposta pedagógica e nos planos de 

trabalho, está o currículo oculto, que é aquilo que não está formalmente explicitado, 

mas que perpassa, o tempo todo, pelas atividades escolares. 

Essas expressões do currículo vão constituir o conjunto das aprendizagens 

realizadas pelos estudantes e o reconhecimento dessa trama, presente na vida 

escolar, vai dar à equipe da escola melhores condições para identificar as áreas 

problemáticas da sua prática pedagógica. 

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

definido “o que ensinar”, “para que ensinar”, “como ensinar”, garantidos em sua 

execução pela equipe gestora e a comunidade escolar, que nesse contexto, 

assumem papel fundamental: liderar a construção permanente da proposta 

pedagógica e as necessárias condições de viabilização da mesma, ratificando que a 

Formação Continuada de seus professores visa o desenvolvimento, com 

competência, do currículo expresso na proposta pedagógica. 

Esclarecendo, o currículo formal é entendido como o conjunto de prescrições 

oriundas das diretrizes curriculares, produzidas tanto no âmbito nacional quanto nas 

secretarias e na própria escola e indicado nos documentos oficiais, nas propostas 

pedagógicas e nos regimentos escolares. 

O currículo real é a transposição pragmática do currículo formal, é a 

interpretação que professores e estudantes constroem, conjuntamente, no exercício 

cotidiano de enfrentamento das dificuldades, sejam conceituais, materiais, de 

relação entre professor e alunos e entre os alunos. São as sínteses construídas por 

professores e alunos, a partir dos elementos do currículo formal e das experiências 
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pessoais de cada um. 

O currículo oculto é aquele que escapa das prescrições, sejam elas 

originárias do currículo formal ou do real. Diz respeito àquelas aprendizagens que 

fogem ao controle da própria escola e do professor e passam quase despercebidas, 

mas que têm uma força formadora muito intensa. São as relações de poder entre 

grupos diferenciados dentro da escola que produzem aceitação ou rejeição de certos 

comportamentos, em prejuízo de outros, são os comportamentos de discriminação 

dissimulada das diferenças e, até mesmo, a existência de uma “profecia” dos 

professores que classifica, de antemão, certos estudantes como bons e outros como 

maus. 

 

11.3.3 Abordagem Curricular 

 

Perfil de Saída do Aluno 

 

“Mire e veja: o importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas 

não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas 

vão sempre mudando.”(Guimarães Rosa) 

 

Fundamental do 1º ao 5º ano: 

 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 alfabética, lógico-
matemática. 
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Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano 

“Quem são os meus alunos? Que sabem os alunos em relação ao 

que quero ensinar? Que experiências tiveram? O que são capazes de 

aprender? Quais são os seus interesses? Quais são os seus estilos 

de aprendizagem?”. (ZABALA, 1998) 

 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. 
 

 

Ensino Médio do 1º ao 3º ano 

 

O perfil de saída do aluno do Ensino Médio está diretamente relacionado às 

finalidades desse ensino, conforme determina o Art. 35 da Lei : Art. 35 “O Ensino 

Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos, terá 

como finalidade :  

I - a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

do pensamento crítico;  
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III - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.” 

 

Dessa forma o estudante deverá: 

 Ser sociável; 

 Ter o domínio da leitura e da escrita; 

 Ser capaz de fazer cálculos e resolver problemas; 

 Ter capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e 
situações; 

 Ter capacidade de compreender e atuar em seu entorno social; 

 Apresentar capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo; 

 Receber criticamente os meios de comunicação; 

 Possuir capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação; 

 Ser autônomo; 

 Ser tolerante; 

 Ser proativo; 

 Ter espírito de equipe; 

 Ser flexível; 

 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. 
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11.4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

11.4.1 Panorama Geral: Ensino Fundamental de 9 anos e Educação Integral 

 

Ao iniciarmos o detalhamento da organização curricular da Escola SESI - 

Reitor Miguel Calmon, faz-se necessário sinalizarmos  as características de como se 

configura  a implantação e  execução do Ensino Fundamental de Nove Anos, que 

repousa na estrutura de Educação de Tempo Integral, que é a proposta desta 

instituição, para melhoria da qualidade educacional prestada a seus clientes.  

Desta forma, conforme Resolução nº 7, de 14 de Dezembro de 2010, art.37, 

inciso I o currículo de Tempo Integral, concebido como um projeto educativo 

integrado, implica a ampliação da jornada escolar diária mediante o desenvolvimento 

de atividades como acompanhamento pedagógico, o reforço e o aprofundamento da 

aprendizagem, a experimentação, a pesquisa científica, bem como a integração das 

ações de cultura, arte, esporte, lazer, tecnologias e comunicação como afirmação do 

direito do educando.  

Assim, alia-se o Projeto Educativo de Tempo Integral as especificidades 

advindas da implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, conforme  Resolução 

CEE nº 60, de 5 de junho de 2007, art.2º - O Ensino Fundamental obrigatório de 

nove anos, iniciando-se aos seis anos de idade, desenvolverá um currículo 

integralizado  com observância dos princípios da ordenação e sequência, 

compreendendo cinco anos iniciais e quatro anos finais, tendo por finalidade 

assegurar ao educando o desenvolvimento das diversas expressões e o acesso ao 

conhecimento nas suas diferentes áreas, com planejamento  didático-pedagógico 

adequado. 

Assim, o currículo aqui detalhado, respalda-se legalmente na implantação de 

ações pedagógicas que façam diferença em um cenário social e global cada vez 

mais dinâmico. 
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11.4.1.1 O Ensino Fundamental de Nove Anos 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 em seu art.5º 

afirma que:      

O acesso ao ensino fundamental é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente 
constituída, e ainda, o Ministério Público, acionar o 
Poder Público para exigi-lo.  

  

Assim, o Ensino fundamental de nove anos  ao ser implantado na Escola 

SESI - Reitor Miguel Calmon, busca fortalecer não só o seu sentido de 

obrigatoriedade que lhe é dado por natureza legal, mas também fortalecendo o 

conceito de qualidade, que perpassa pelo movimento da gestão participativa que 

busca a qualidade pedagógica que é demandada pela suas especificidades. 

Buscando contemplar, ainda, o que sinaliza a resolução nº 7, de 14 de 

dezembro de 2010, art. 3º, o Ensino Fundamental se traduz como um direito público 

subjetivo de cada um e como dever do Estado e da Família na sua oferta a todos. 

Assim, pensar na implantação desse ensino é sedimentar a parceria  da 

família e da Escola para a efetivação da qualidade. Como é explicitado na resolução 

nº 7, de 14 de dezembro de 2010, Art. 5º, Iniciso I – O ensino  Fundamental deve 

comprometer-se com uma educação de qualidade, entendida com direito humano. 

O artigo 32, da LDB 9394/96  estabelece que “o ensino fundamental 

obrigatório, com duração de nove anos, que deve ser gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante: 

a) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como  meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do calculo; 

b) a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

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

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
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d) o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (Redação  dada pela Lei nº 

11.274, de 2006). 

     Os anos iniciais no Ensino fundamental coincidem com um momento 

importante do processo de desenvolvimento da criança, pois nessa fase ocorrem 

algumas mudanças significativas no cérebro, que vão afetar, diretamente, sua 

atuação na escola e na vida. 

Como isso é reforçado pelo Inciso I do art. 2º, na resolução CEE nº 60, de 5 

de Junho de 2007: 

O ingresso no Ensino Fundamental aos 6 anos de idade terá como 
referencia a infância, objetivando o desenvolvimento e a formação 
integral do educando , nas dimensões  física, cognitiva, afetiva e 
psicossocial, bem como as experiências próprias da criança , 
assegurando-lhe a continuidade e sua participação no processo 
educativo nos anos subsequente.  

 

11.4.1.2 A Infância e o Ensino Fundamental de nove anos  

Diante do exposto, a criança de seis anos precisa ser recebida com 

elementos pedagógicos que atendem de fato o seu momento biológico, cognitivo e 

psíquico. Assim, conforme Inciso 3º, do art. 4º, da resolução CEE nº 60, de 5 de 

Junho de 2007: 

Para as crianças de 06( seis) anos com ingresso no 1º ano  do Ensino 
Fundamental, o planejamento de  que trata este artigo observará: 
 

 I - o princípio da ludicidade; 
II - os pressupostos do processo de  letramento  

a) da leitura  e da escrita, na perspectiva do letramento; 
b) do raciocínio lógico; 

c) das formas de convivência social, inerentes à infância. 
 

Assim, neste documento legal reforça-se a necessidade de valorizar os 

elementos da ludicidade que são tão marcantes na infância. Nesse sentido, a Escola 

precisa empreender a ludicidade em sua práxis pedagógica tendo em vista a sua 

importância para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 
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- Quadro Síntese: Organização do Ensino Fundamental de Nove Anos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa instituição o ensino de nove anos, busca  contemplar os conteúdos, 

competência e habilidades, bem como ações pedagógicas que respeitem os ciclos 

de aprendizagem. Conforme art.3º, inciso 3º da na resolução CEE nº 60, de 5 de 

Junho de 2007: 

O Ensino Fundamental de 9 anos, especialmente nos 2 primeiros 
anos, poderá ser organizado em Ciclo, conforme estabelecido no §1º 
do art.23 da Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, na forma como 
dispuserem o Projeto Pedagógico  e o Regimento escolar da 
Unidade  de Ensino, considerando que o ano de ingresso não se 

destina exclusivamente à alfabetização. 
 

Busca-se desta forma, como explicitado acima, a organização Ensino 

Fundamental de 9 anos em Ciclos, respeitando o tempo de aprendizagem, bem 

como a infância destes sujeitos. Sendo as crianças entendidas como: 
 

  sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas contradições das 

sociedades em que estão inseridas; 

 a infância, mais que estágio, é categoria da história: existe uma história 

humana porque o homem tem infância; 

 crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura 

e são nela produzidas. 

Colocamos a criança como protagonista de sua história. Assim a infância por ela 

vivida é escrita por suas ações, tendo na figura do professor elemento mediador e 

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano 2º Ciclo

5º ano

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

Anos 

Finais

3º Ciclo

4º Ciclo

Organização             

por Ciclos 

1º Ciclo

Ensino Fundamental de 

Nove Anos

Resolução nº 7 CNE/CEB

Anos 

Iniciais
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sustentador de suas descobertas.  

A entrada da criança de seis anos no Ensino Fundamental implica assegurar-lhe 

garantia de aprendizagem e desenvolvimento pleno, atentando para a grande 

diversidade social, cultural e individual dos alunos, o que demanda espaços e 

tempos diversos de aprendizagem. Conforme sinaliza o art. 4º, na resolução CEE nº 

60, de 5 de Junho de 2007: 

Os componentes curriculares, por ano letivo, serão 
desenvolvidos a partir de adequado planejamento 
didático-pedagógico e sob o acompanhamento, 
supervisão e avaliação institucional, através dos órgão 
técnico-pedagógicos da escola e das secretarias 
Estadual e Municipal da Educação, para assegurar a 
realização dos objetivos constantes do Projeto 
Pedagógico da Escola. 

 
Assim, conforme base legal é necessário a revisão do planejamento 

pedagógico para a implantação de ações qualitativas para a promoção da qualidade 

do Ensino. Diante do exposto, o planejamento pedagógico dos três anos iniciais do 

Ensino Fundamental deve assegurar, conforme Parecer CNE/CEB, de 7 de Julho de 

2010: 

a) A alfabetização e o letramento; 
b) O desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da  Língua Portuguesa, a Literatura , a Música e demais 
artes, a Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, 
de ciências , de História e de Geografia; 
c) A continuidade da aprendizagem, tendo em conta complexidade 
do processo alfabetização e os prejuízos que a repetência  pode 
causar no Ensino Fundamental como um todo, e particularmente, na 
passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste 
para o terceiro. 
 
 

11.4.2 A Educação Integral  

 

          É importante sinalizar que a escola brasileira é uma das que possui menor 

número de horas diárias de efetivo trabalho escolar. Não obstante, aponta-se  

manifestações para o aumento  desta perspectiva de educação em todo o país. 

Conforme Constituição Federal, artigo 205, 206 e 227; Estatuto da Criança e do 
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Adolescente, Lei nº 9.089/90; Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394/96, art.34; Plano Nacional de Educação, Lei 10.172/2001; e o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação. Lei nº 11.494/2007 

A Escola SESI Reitor Miguel Calmon enquanto instituição preocupada em ser 

referência em ensino na Bahia, acolhe essa manifestação nacional de necessidade 

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

Tempo Integral como elemento metodológico estratégico para a melhoria dos 

índices de desempenho educacional. 

Vale lembrar que como esta instituição existem variadas experiências de 

escolas em período integral em diferentes redes e sistemas de ensino no país. 

Diante do  exposto, considera-se a que a proposta educativa da escola de tempo 

integral poderá contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da 

educação e do rendimento escolar. 

Assim, a Educação Integral aqui implantada se integra as demandas 

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

fala o Parecer CNE/CEB, de 07 de Julho de 2010, p. 11: 

O currículo da escola de tempo integral, concebido como uma projeto 
educativo integrado, deve prever uma jornada escolar de , no mínimo 
7 ( sete) horas diárias. A ampliação da jornada poderá ser feita 
mediante o desenvolvimento de atividade como as de 
acompanhamento e apoio pedagógico, reforço, e aprofundamento da 
aprendizagem e pesquisa científica, cultura e  arte, esporte e lazer, 
tecnologias da comunicação e informação, afirmação da cultura dos 
direitos humanos, preservação do meio ambiente, promoção da 
saúde, entre outras, articulações com componentes curriculares e 
áreas de conhecimento, bem como as vivências e práticas 
socioculturais.(Parecer CNE/CEB, de 07 de Julho de 2010, p. 11). 

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

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

variados da cidade ou do território em que está localizada a escola. 
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11.4.2.1 Estrutura da Educação Integral 

[...] é imprescindível que atividades programadas no projeto 
político- pedagógico da escola  de tempo integral sejam de 
presença obrigatória e, em face delas, o desempenho dos 
alunos seja passível de avaliação. (Parecer CNE/CEB, de 07 
de Julho de 2010) 

 

         Conforme base legal explicitada acima, este PPP busca sistematizar a organização 

das ações da Educação de Tempo Integral da Escola SESI Reitor Miguel Calmon através de 

Macrocampos: 
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MACROCAMPOS 

BASE 
AÇÕES AFINS 

 
1- Estrutura e 
acompanhamento 
Pedagógico e 
Psicopedagógico. 
Macrocampo voltado para a 
construção da organização 
pedagógica e curricular, apoio 
as demandas de formação dos 
docentes e o atendimento 
específico ao alunado nas suas 
necessidades pedagógicas e de 
aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   1.1 - Cortina Pedagógica 

1.2 - Planejamentos 
1.3 - Revisão do Projeto Político Pedagógico 
1.4 - Acompanhamento Pedagógico e avaliação 
das disciplinas Matemática, Ling. Portuguesa, 
Ling. estrangeira, Redação, Artes, Ética e 
Cidadania, Informática, Ciências, História, 
Geografia, Atualidades, Teatro, Música, Dança, 
Educação Física. 
1.5 - Organização da Carga Horária dos alunos: 

 Ensino Fundamental I – 3° ao 5° ano de 8 às 16 
horas 

 Ensino Fundamental II – 6° ao 9° ano de 8 às 16 
horas e 10 minutos. 
1.6 - Ações Interdisciplinares envolvendo as áreas 
de Ciências e Tecnologia, com base no Projeto de 
Ciência e Tecnologia / Robótica, envolvendo 
disciplinas tais como: Matemática, Ciências, Artes, 
Língua Portuguesa, Teatro e outros; 
1.7 - Intervenção Psicopedagógica  junto aos 
alunos e professores de 3° ao 9° ano, no âmbito 
institucional com o Programa de Apoio Disciplinar. 
1.8 - Formação de professores 
1.9 - Atividade vocal; 
1.10 - Plantão Pedagógico; 
1.11- Acompanhamento e monitoramento dos 
resultados e liderança para o grupo de 
professores; 
1.12 - Reunião de Pais; 
1.13 - Horários planejados para Tutoria, Monitoria, 
Atividade Programada Assistida, e Intervenção 
Psicopedagógica com vistas ao desenvolvimento 
de habilidades e competências na Aprendizagem 
Cognitiva e Aprendizagem Acadêmica; 
1.14 - Programa de Incentivo a Leitura e a 
Produção Textual (Uso sistemático da biblioteca, 
Laboratório de Ciência e Tecnologia (CTEC), 
Mostra de Redação, Exploração das diversas 
tipologias textuais); 
1.15 - Atuação da Central do aluno no apoio ao 
atendimento a alunos, pais e colaboradores; 
1.16 - Jornada Pedagógica do 1º e 2º semestres 
1.17 – Atividades Motivacionais voltadas para 
estudantes do 8º e 9º ano com foco no preparo 
para o ensino médio. 
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2-Meio Ambiente 
Macrocampo dirigido a 
implantação / inserção de 
aprendizagens na Educação 
Ambiental, Conceitos de 
Sustentabilidade.  
 
 

 
2.1.- Com–Vida: Comissão de Meio Ambiente e 
Qualidade de Vida na Escola.   
2.2 - Educação para a sustentabilidade; 
2.3 - Horta na Escola e/ou comunitária; 
2.4 - Projeto 4 R´s com Lego; 
2.5.- Parceria LIMPURB – construção de 
brinquedos reciclados; 
2.6 - Campanha de conscientização – Cata-Cata 
(Atividade socioeducativa que objetivo consciente 
o aluno da importância em manter o ambiente 
escolar limpo e organizado). 
 

 

 
3- Esporte e Lazer 
Macrocampo voltado para a 
construção de competência e 
habilidades na área esportiva e 
recreativa e bem como a 
construção da sociabilidade do 
educando. 
 

 
3.1- Realização de oficinas em diversas 
modalidades esportivas, a exemplo: Karatê, 
Voleibol, Handebol, Futsal para representar o 
SESI em competições internas e externas; 
3.2- Campeonato de  Xadrez tradicional e Xadrez 
Virtual; 
3.3- Campeonato de Tênis de Mesa; 
3.4- Campeonato de Karatê; 
3.5- Realização de atividades Esportivas em 
parques públicos, envolvendo a família; 
3.6- Realização de atividades esportivas para 
melhoria da qualidade de vida do trabalhador. 
3.7 - Torneio dos intervalos 
3.8 - Semana da Criança 

 
4- Direitos Humanos em 
Educação  
Macrocampo busca garantir 
saberes e a formação de sujeitos 
éticos capazes de conviver e 
respeitar as diferenças. 
 

 
4.1- Projeto de Oficina de Pais e Mestres 
(fundamentos de Psicologia Social, instrumentos 
de articulação família e Escola, Oficinas de 
Psicodramas); 
4.2 - Educação para o trânsito; 
4.3 - Participação em Eventos e Ações de 
Responsabilidade Social (Ação Global, Polo 
Cidadania, Esporte Cidadania); 
4.4 Gincana do Conhecimento com avaliações 
interdisciplinares, Provas Solidarias e Atividades 
Esportivas; 
4.5 -  Escola legal 

 
5 - Cultura e Arte 
Macrocampo tem como foco trazer 
a riqueza da arte e da cultura 
como caminho para a construção 
de novas aprendizagens. 
 

 
5.1- Leitura Criativa; 
5.2- Banda Fanfarra; 
5.3- Canta Coral; 
5.4- hip hop; 
5.5- Percussão; 
5.6-Capoeira; 
5.7- Dança; ( Dança de salão; tango) 
5.8- Teatro; 
5.9- Pintura; 
5.10- Grafite; 
5.11- Desenho; 
5.12- Escultura; 
5.13- Flauta Doce; 
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5.14- Cineclube; 
5.15- Prática Circense; 
5.16- Festival de Música; 
5.17- Projeto Poesia, para que? / Mult Art 
5.18 RecriArte: realização de apresentações 
artísticas de dança, teatro, música, saraus, etc. 
5.19 Projeto BiblioArte; 
5.20. Projeto Bom é ser leitor; 
5.21  Projeto Biblioteca Itinerante  
5.21 - Concurso Saúde e Segurança no Trabalho 
(SST) 
5.22 - Concurso SESI Literário 
 

6-  Cultura Digital /Robótica 
Macrocampo traz à baila a 
construção de competência no 
ciberespaço, robótica e cultura 
digital. 
 

 
6.1 - Fortalecimento  do uso de software 
Educacional ; 
6.2 - Ciência e Tecnologia (CTEC); 
6.3 - Participação em Torneios de Robótica 
Internos e Externos (FLL) 
6.4 - Campeonato Baiano de Robótica  
 

 
7- Promoção da Saúde 
Macrocampo voltado para a 
construção de aprendizagens na 
alimentação saudável, Saúde 
Bucal,  Cuidado do Corpo.   
 

 
7.1 - Cozinha Brasil 
7.2 - Programa Saúde Bucal; 
7.3 - Almoço coletivo 
7.4 - Práticas Esportivas; 
7.5 - Implantação do Projeto de Educação 
Alimentar; 
7.6 - Exame dos escolares 

 
8- Educação e Comunicação 
 
Macrocampo estabelece as 
ferramentas de comunicação 
como parceiras de 
aprendizagens como jornal 
Escolar, Rádio Escolar; 
Fotografia; Vídeos. 

 
8.1- Jornal Escolar; 
8.2- História em quadrinhos; 
8.4- Fotografia; 
8.5- Vídeo; 
8.6- Murais interativos 
8.7- Exposições dos alunos 
 

 
9- Investigação no Campo da 
ciência e da Natureza 
 
Macrocampo fomenta o 
aprendizado através de ações 
de laboratórios, Feiras de 
Ciências e Projetos Científicos. 

 
9.1 - Mostra Integrada de Arte, Ciência e 
Tecnologia; 
9.2 - Laboratórios; 
9.3 - Feira de Ciências; 
9.4 - Projetos Científicos; 
9.5 - Viagem as Cidades de Cachoeira e São 
Felix; 
9.6 Aulas em Campo realizadas em Museus, 
Parques, Cinemas, Teatros, etc. (MAM, Teatro 
SESC, Biblioteca Monteiro Lobato) 
9.7- Projeto Somos Todos Latino-Americanos 
9.8- Viagem a Cachoeira/Recôncavo Baiano 

 
10- Educação e Economia 
 
Macrocampo traça caminhos 
para a consciência do uso do 

 
 
10.1 - Educação Econômica; 
10.2 - Projeto Empreendedorismo (Feiras); 
10.3 - Controle Social e Cidadania; 
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11.4.2.2 Panorama Geral do Ensino Médio: Programa Escola SESI para o 

Mundo do Trabalho 

 

No Ensino Médio o Programa das Escolas SESI para o Mundo do Trabalho está 

pautado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96 que 

prevê no Art. 22º.: A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.  

Sendo assim, a proposta curricular para os estudantes do Ensino Médio estabelece, 

conforme descrito no Art. 35º. O ensino médio (...) terá como finalidades:  

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

 IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Com base na Lei, a proposta curricular para o Ensino Médio estará pautada no: 

 Aprimoramento do educando como pessoa humana; 

 Desenvolver o educando, continuar aprendendo; 

 Exercício da cidadania; 

 Formação ética; 

 Desenvolvimento da autonomia intelectual; 

 Desenvolvimento do pensamento crítico; 

 Compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

dinheiro e bem como este pode 
ser uma ferramenta de 
desenvolvimento individual e 
coletivo 
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produtivos; 

 Relacionar a teoria com a prática; 

 Preparação básica para o trabalho;  

 Progredir no trabalho e em estudos posteriores; 

 Emana da compreensão de que as competências desejáveis ao pleno 

desenvolvimento humano aproximam-se, cada vez mais, das capacidades 

necessárias à inserção no processo produtivo;  

 A educação para o mundo do trabalho não pode ser realizada de forma 

autônoma em relação à educação para o desenvolvimento humano;  

 A Escola SESI – Reitor Miguel Calmon têm a oportunidade de fazer diferente 

e formar pessoas...  

 bem informadas sobre o mundo atual; 

 que acreditam na qualidade de suas ideias; 

 que tenham capacidade de articular conhecimento com soluções 

criativas de problemas reais e 

 com elevado nível de compreensão dos processos de fabricação e uso 

de ferramentas. 

 

Dessa forma, os ambientes de aprendizagem serão formados para que o estudante 

possa ter espaços de vida saudável, que propicie a problematização, que sejam 

empreendedores e desafiadores, conforme esquema abaixo. 



126 

Escola  SESI - Reitor Miguel Calmon 
Projeto Político Pedagógico - 2016 

 

11.5 A AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem está relacionada ao 

processo de construção do conhecimento, pelo qual é possível redimensionar o 

planejamento e a prática pedagógica com o objetivo de elevar a qualidade da 

educação proposta. Nesse sentido, os critérios de avaliação devem ser discutidos, 

também, com os estudantes oportunizando a reflexão e propondo novas 

intervenções.  

 Assim, é através da avaliação que a Escola percebe a necessidade de 

mudança da prática pedagógica, visto que a avaliação é uma das dimensões do 

processo ensino e aprendizagem que contribui na localização dos problemas e, 

consequentemente, na elevação da qualidade da aprendizagem. Contudo, a 

avaliação por si só, não transforma a qualidade da aprendizagem, é essencial que o 

professor utilize diferentes estratégias como forma de retomar os conteúdos, a fim 

de oportunizar a aprendizagem dos estudantes antes de propor novas estratégias de 
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avaliação. 

Uma avaliação que tenha clareza no estabelecimento dos seus critérios favorece 

a transformação das práticas de ensino, abrindo mais espaço à pesquisa, aos 

projetos, à construção, à expressão, à criação, ao pensar e ao aprender a aprender. 

De acordo com o Regimento da Escola a avaliação tem por objetivos:  

 Diagnosticar a situação de aprendizagem do educando para estabelecer os 

objetivos que nortearão o planejamento da ação pedagógica. 

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

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

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

em vista a retroalimentação do planejamento e metodologias de ensino aplicadas 

em sala de aula (o grifo é nosso). 

 Possibilitar aos educandos tomarem consciência de seus avanços e dificuldades, 

visando o seu envolvimento no processo de aprendizagem; 

 Embasar a tomada de decisão quanto à promoção dos educandos; 

 Embasar as decisões do Conselho de Classe acerca da necessidade de 

procedimentos paralelos ou intensivos de recuperação de aprendizagem, de 

classificação ou reclassificação dos estudantes. 

11.5.1 Concepção e Prática da Avaliação Escolar 

 

A avaliação deve ser entendida como um processo contínuo da educação 

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

avaliação seja diagnóstica, processual e mediadora, envolvendo toda a comunidade 

escolar.  

 

Nesta concepção: 

Avaliar não é apenas medir, mas, sobretudo sustentar o desempenho 
positivo dos aluno[...] não se avalia para estigmatizar, castigar, discriminar, 
mas para garantir o direito à oportunidade. As dificuldades devem ser 
transformadas em desafios, os percalços em retomadas e revisões, as 
insuficiências em alerta. (DEMO, 2000, p. 97). 
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O caráter diagnóstico da avaliação assume a função de um processo 

abrangente, relacionado à aprendizagem do educando e concomitantemente a 

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

avaliação processual constitui-se na análise e reflexão do programa de 

aprendizagem, das atividades curriculares, do desenvolvimento do educando, bem 

como da ação do professor. 

 

A ação avaliativa mediadora permite aos educandos expressar e discutir os 

saberes, realizar tarefas diversificadas que auxiliam no diagnóstico das dificuldades 

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

ensino e aprendizagem utilizam os registros de avaliação como instrumento de 

acompanhamento dos alunos em seu processo de construção do conhecimento. 

 

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

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

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

se que os processos de construção de conhecimento estabeleçam relações com as 

características dos alunos e com a educação básica e profissional propostas pelo 

espaço educativo. 

  

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

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

determinada pelas concepções que fundamentam a proposta de ensino. Segundo 

Caldeira (2000): 

 

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

 
 
 

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

neutra, pois é necessário compreender que há uma política e uma epistemologia 

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

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

O professor como avaliador desse processo, interpreta e atribui sentidos e 

significados à avaliação escolar. Produz conhecimentos e representações sobre a 

avaliação e seu papel de avaliador, baseado em suas próprias concepções, 

vivências e conhecimentos. Assim, Sordi (2001) afirma que “uma avaliação espelha 

um juízo de valor, uma dada concepção de mundo e de educação, e [...] revela 

quem é o educador quando interpreta os eventos da cena pedagógica.” (p.173). 

 

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

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

valido salientar a importância do compromisso coletivo de todos os segmentos da 

escola com o objetivo de promover ações que venham contribuir com a 

aprendizagem do aluno, com o currículo e com a prática pedagógica docente. 

 

A avaliação educacional está relacionada ao cumprimento das finalidades da 

escola. Compreende a análise quantitativa e qualitativa dos processos pedagógicos, 

dos cursos oferecidos, das condições disponíveis, relacionando-os às demandas 

educacionais. Essa avaliação está associada aos processos e ações da escola, 

indagando às práticas correspondentes à escola, ao currículo, à gestão proposta.       

 

Por isso, todos serão envolvidos, mediante estratégias adequadas a cada 

situação e a cada momento. 

 

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

deverá estar presente, de modo que seja um processo contínuo, reflexivo, 

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

mudanças necessárias ao alcance das metas e dos propósitos da Escola SESI - 

Reitor Miguel Calmon. 
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11.5.2 Sistema de avaliação  
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

Admite que o aluno pode avançar nas aprendizagens dos conteúdos próprios de 

uma determinada série e, por isso, ser promovido à série seguinte, bem como a 

classificação e a reclassificação. 

Ao lado da classificação por promoção e transferência, tradicionalmente 

exercitadas nas escolas brasileiras, foi incorporado um novo modelo legal da 

reclassificação, mecanismo que deu condições à escola para receber alunos de 

outras instituições com uma organização de ensino diferente. A classificação, 

independentemente de escolarização anterior, mediante a avaliação feita pela 

escola, define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permite sua 

inscrição na série ou etapa adequada; esse instituto deve ser regulamentado pelo 

respectivo sistema de ensino. Assim a LDBEN, assegura ao aluno em atraso escolar 

tanto a possibilidade de aceleração de estudos quanto a oportunidade de 

recuperação, preferencialmente paralela ao período letivo. 

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

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

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

serviço do planejamento do ensino e, por conseguinte, a serviço do avanço 

acadêmico do aluno, sem que com isso, desmereçamos o seu desenvolvimento 

cognitivo. 

O exposto ratifica que a avaliação, enquanto mecanismo pedagógico, deve 

ser instrumento de estímulo e promoção da aprendizagem, cabendo ao professor 

interpretar qualitativamente o conhecimento construído pelo aluno, considerando 

que esse conhecimento abrange as áreas cognitiva, afetiva e social. 

Preocupada em ultrapassar essa prática ineficiente de avaliação, que foca 

com maior ênfase e peso classificatório o aspecto quantitativo alcançado e qualifica 
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o estudante a partir da pontuação que alcança, como se o real aprendizado pudesse 

ser determinado em números, a Gestão da Escola SESI Reitor Miguel Calmon , 

conduz as discussões e criação de oportunidades de reflexão e de alternativas que 

favorecem o equacionamento local, de questões naturais surgidas nos processos 

avaliativos, em que são inseridos os alunos. Essa preocupação ganhou lugar de 

destaque em todos os encontros e reuniões cuja intenção era a de reelaboração da 

proposta pedagógica da escola, a ser refletida neste Projeto Político-Pedagógico. 

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

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

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

critérios e dos instrumentos de avaliação dos resultados escolares e também da 

auto avaliação da escola, de maneira que ocorra uma contribuição significativa para 

análise e inclusão no Regimento Escolar. 

 

11.5.3 Da Avaliação do Aproveitamento 

 

A verificação do rendimento escolar da Escola SESI - Reitor Miguel Calmon, 

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

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

os seguintes critérios: 

 Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados obtidos durante o 

período letivo; 

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

casos de baixo rendimento escolar; 

 O sistema de avaliação da Escola SESI - Reitor Miguel Calmon, obedece ao 

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

Ensino Fundamental; 

 A avaliação do aproveitamento do Ensino Fundamental será expressa através de 

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

18,0 (dezoito) pontos no somatório das unidades, em que os aspectos 

qualitativos serão devidamente considerados: 
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 * Entende-se por aspecto qualitativo atitudes reveladas pelo aluno no processo 

ensino-aprendizagem e que se apresentam como habilidades necessárias a 

construção do ser aprendente.  

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

adquiridos e de atividades programadas desenvolvidas pelo estudante, de acordo 

com as fases do seu desenvolvimento. 

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

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

outros instrumentos pedagogicamente aconselháveis. 

Outro aspecto importante, diz respeito a realização de trabalhos e avaliações 

de maneira interdisciplinar, objetivando possibilitar aos estudantes, conforme 

descrito pelo (MEC/INEP 2012) estabelecer relações de análises e interpretação de 

conteúdos, com fim de propiciar condições de apropriação, pelo discente, de um 

conhecimento mais abrangente e contextualizado. 

 

11.5.3.1 Avaliação Diagnóstica 

Para Libâneo (2004, p.253), a avaliação sempre deve ter caráter de diagnóstico e 

processual, pois ela precisa ajudar os professores a identificarem aspectos em que 

os alunos apresentam dificuldades. A partir daí, os professores poderão refletir sobre 

sua prática e buscar formas de solucionar problemas de aprendizagem ainda 

durante o processo e não apenas no final da unidade ou no final do ano... 

A prática da avaliação pressupõe a relação entre professor, conhecimento e sujeito 

do conhecimento. Em outras palavras: a avaliação está vinculada ao que o professor 

considera conhecimento válido, útil, desejável e ao que o professor considera ser o 

processo de construção desse conhecimento. A perspectiva atual é a de considerar 

o aluno como construtor do seu próprio conhecimento e o professor como 

mediador e orientador desse processo.  

Assim, com base na reflexão da citação acima e na prática pedagógica desenvolvida 

na escola, compreende-se que a avaliação diagnóstica é processual e por isso, em 
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todas as ações pedagógicas o docente deve levar em consideração o resultado da 

aprendizagem do estudante, traçando metas e realizando ações que possibilitem o 

crescimento do educando.  

Portanto, será definido pelos docentes e coordenação pedagógica os instrumentos e 

estratégias para realização da avaliação diagnóstica durante todo o período letivo, 

quando houver a necessidade, para que sejam verificadas as competências e 

habilidades que o estudante já possui e as que ainda precisa desenvolver, e ainda, 

nortear o planejamento dos docentes para o ano letivo seguinte, com base no 

currículo SESI para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, com foco na 

atuação para o Mundo do Trabalho. 

11.5.3.2 Avaliação Qualitativa 

Os aspectos comportamentais também são considerados no sistema avaliativo da 

escola, numa concepção de avaliação que abrange tanto a aquisição de 

conhecimentos relacionados aos conteúdos curriculares, quanto às atitudes, 

interesses, hábitos de estudo, assiduidade e comprometimento, resultando num 

conceito, que pode ser insuficiente, regular, bom, muito bom ou excelente, a partir 

de um consenso entre os professores no conselho de classe ao final de cada 

unidade, definindo também as ações que serão empreendidas pela equipe 

pedagógica para os avanços necessários.  

11.5.3.3 Retroalimentação  

A retroalimentação nem sempre resultará na mudança quantitativa da nota obtida na 

avaliação parcial, mas da possibilidade de uma intervenção pedagógica realizada a 

partir de uma investigação sobre a aprendizagem dos educandos, com o objetivo de 

ajudá-los a chegar a melhores resultados nas avaliações posteriores. Será 

necessário articular com o coordenador pedagógico as situações que impliquem na 

aplicação de um novo instrumento para substituição de notas. 

11.5.3.4 Avaliações Parciais 

As avaliações parciais serão desenvolvidas atendendo às diversas modalidades de 

aprendizagem: auditiva, visual e sinestésica. Para tanto os instrumentos aplicados 
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serão diversificados e atendendo as especificidades das turmas: testes, seminários, 

trabalhos em grupo, projetos de pesquisa, projetos, atividades interdisciplinares, 

confecção de blogs, revista eletrônica, vídeos, relatórios, jornal, etc. Cada professor 

levando em consideração a realidade de sua turma aplicará o instrumento que na 

sua análise favorecerá o desempenho e aprendizagem dos estudantes. 

11.5.3.5 Avaliações Finais 

As Avaliações finais serão desenvolvidas por área de conhecimento: Linguagens, 

Ciências Naturais,  Ciências Humanas e Matemática. As avaliações serão aplicadas 

em dias consecutivos obedecendo a um cronograma estabelecido pela equipe 

técnica.  

11.5.3.6 Avaliações de 2ª Chamada 

O(a) estudante poderá, excepcionalmente, submeter-se à segunda chamada das 

avaliações realizadas, caso sofra impedimento. O responsável e/ou estudante 

deverá comunicar o impedimento à Secretaria e comparecer à escola para 

preencher requerimento, solicitando a segunda chamada, anexando documento que 

comprove o fato ocorrido. 

Será cobrada uma taxa por disciplina de acordo com o que rege no contrato. 

11.5.4 Sistema de Recuperação  

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

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

período letivo, o que deve constituir procedimento usual dentro da organização e 

meta a ser perseguida na Proposta Pedagógica das instituições brasileiras de 

ensino. 

A recuperação paralela visa proporcionar aos nossos estudantes condições 

mais favoráveis para o aproveitamento escolar, conforme constam nos Documentos 

Legais norteadores da educação nacional, através de práticas pedagógicas 

diferenciadas, que atendam às reais necessidades educativas e oportunizem o 

crescimento pessoal e coletivo dos nossos estudantes.  

Nesse sentido, a recuperação paralela constitui parte integrante do processo 
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de ensino e aprendizagem e tem como princípio básico o respeito à diversidade de 

características, de necessidades e de ritmos de aprendizagem.  

É um instrumento a favor do processo educativo, destinado aos estudantes 

que apresentam dificuldades de aprendizagem não superadas ao longo do processo 

e que necessitam de um trabalho mais direcionado, paralelo às aulas regulares. 

Nessa perspectiva, o SESI Bahia, através de um trabalho direcionado às 

necessidades de aprendizagem apresentadas pelo estudante, empreende desde 

2013 a recuperação paralela em todas as escolas. O processo de recuperação 

paralela ocorrerá na 1ª e 2ª unidades, contemplando as disciplinas de Língua 

Portuguesa, Redação, Língua Inglesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, 

Arte, Física, Química e filosofia.  Nesse contexto, será uma excelente oportunidade 

para o estudante que não alcançou a média mínima necessária ao longo desse 

período e não obteve nota maior ou igual a 6,0 (seis) pontos. 

Após o recebimento do boletim de cada unidade de aprendizagem, o 

responsável observará em quais disciplinas o estudante não alcançou a média 

mínima para aprovação e deverá comparecer à secretaria da escola para realizar a 

inscrição, no valor de 10% da mensalidade integral por disciplina. Sendo importante 

destacar que essa medida de solicitar aos pais a vinda para a escola, tem o intuito 

de possibilitar maior interação da escola com a família, aliando esforços no processo 

de ensino-aprendizagem. 

No período que antecede a recuperação, a escola divulga um cronograma 

informando datas e horários de aulas e avaliações. Para tanto, os estudantes 

deverão participar das aulas ofertadas e realizar a avaliação proposta que substituirá 

a média da unidade, quando alcançar nota superior a esta. 

Por fim, vale destacar que segundo Parecer CEB/CNE Nº 05/97, a 

recuperação paralela aperfeiçoa o processo pedagógico, uma vez que estimula a 

reavaliação do processo de ensino aprendizagem, enquanto o ano letivo se 

desenvolve, o que pode resultar apreciável melhoria na progressão dos estudantes 

com dificuldades. Esse mecanismo, associado a uma melhoria do trabalho nas 

classes regulares, que vai possibilitar a superação das distorções entre idade e série 

provocadas por reprovação e repetência escolar. 
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11.5.4.1 Avaliação de Recuperação Paralela 

Todos os alunos terão direito a estudos de recuperação em todos os componentes 

curriculares em que o aproveitamento for considerado insuficiente. Segundo o artigo 

114 do Regimento da Escola, “a recuperação é parte integrante do processo de 

construção do conhecimento, deve ser entendida como um período de novas 

orientações de estudos e criação de novas situações de aprendizagem, devendo ser 

seus estudos, preferencialmente, paralelos ao período letivo”.  

Para os estudantes que não alcançarem pontuação mínima para aprovação na 

unidade letiva, será aplicada uma prova de recuperação paralela ao final da 1ª e 2ª 

unidades. As dificuldades apresentadas pelos estudantes serão trabalhadas em 

monitorias e na retroalimentação realizada pelos docentes em sala de aula. 

11.5.4.2 Avaliação de Recuperação Final  

Além da recuperação paralela ao final do 2º semestre, o estudante que não alcançar 

os 18,0 (dezoito) pontos necessários para lograrem aprovação, terá direito a 

participar dos estudos de recuperação final, que compreenderá um período de aula 

de revisão e aplicação de provas no valor de 10,0 (dez) pontos.  

Será considerado promovido nos exames finais de recuperação o aluno que obtiver 

média  igual ou superior a 5,0 (cinco). Sobre a promoção do estudante o artigo 4º 

diz: 

§ 4º Para aprovação na avaliação final em caráter de recuperação, nos cursos 

de Ensino Médio articulado com Educação Profissional da educação regular, o 

aluno deverá alcançar desempenho igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos, 

calculados a partir da fórmula: 

APF (Aproveitamento Final) = AG (Aproveitamento Global) x 0,6 + AF 

(Avaliação Final) x 0,4  
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11.5.5 Sistema de Conselho de Classe 

 

O mesmo grupo de professores que discutiu e propôs modificações no 

Sistema de Recuperação, também o fez para o Sistema de Conselho de Classe, 

propondo que o mesmo, ocorra antes das recuperações paralelas, antes da 

recuperação final e ao final de todo o processo avaliativo ou encerramento do ano 

letivo, contudo, sempre antes do fechamento das cadernetas escolares e no decurso 

de todas as unidades de ensino. 

 

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

estabelecendo uma nova perspectiva de Planejamento Participativo, foi atribuído às 

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

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

Escolar. 

 

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

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

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

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

dos estudantes, da metodologia utilizada pelos professores, bem como, a estrutura 

física e tudo que compõe a Instituição Escolar como um todo.  

 

Entendemos ainda que para o desempenho consciente do papel de 

Educador, precisamos abrir mão da figura rígida da qual nos investimos ao longo do 

tempo, de maneira a justificar o mau uso do poder atribuído ao professor exercitado 

como forma vingativa e punitiva. Desta forma, o educador poderá fazer deste 

momento um processo de auto avaliação no sentido de perceber a sua prática 

analisando o que realmente pode contribuir para as dificuldades apresentadas pelos 

estudantes.  

 

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

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

apresentados na dinâmica do dia-a-dia dentro e fora da sala de aula em metas 

traçadas neste Projeto Político-Pedagógico. 
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A ação esperada, portanto, nessa tendência, é favorecer o entendimento 

coerente sobre a prática da escola, a história de vida do estudante, a prática 

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

comprometimento dos pais, a ação pedagógica, além da prática de ensinagem, 

métodos e técnicas pedagógicas, ação coordenativa, o currículo e a articulação da 

equipe diretiva. 

 

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

escola, pois é momento em que, representantes da Comunidade Escolar discutem, 

analisam e constatam as dificuldades no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, no qual, as pessoas se auxiliam na busca de resoluções coerentes e 

inovadoras, ações e soluções que visem o alcance de objetivos que favoreçam o 

desejado sucesso educacional. 

 

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

 

 

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

aspectos qualitativos através da consideração de parâmetros revelados pelo 

estudante no processo ensino-aprendizagem e que se apresentam como habilidades 

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

aqueles revelados no domínio de conteúdos oferecidos ou na execução de 

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

desenvolvimento. 

 

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

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

considerar como parâmetro a verificação do volume de conteúdos adquiridos e de 

atividades programadas e desenvolvidas pelo estudante, de acordo com as fases do 

seu desenvolvimento. 
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11.5.6 Sistematização dos Procedimentos de Registros  

 

Refere-se este item aos registros escolares de frequência e de avaliação do 

trabalho escolar, dentro da jornada de trabalho do professor. Os mesmos ocorrem 

em consonância às instruções normativas e orientações da Coordenação 

Pedagógica e da Secretaria. 

 

 

 

11.5.7 Sistema de Coleta e Sistematização de Dados 

 

Refere-se ao registro e organização do componente “desempenho escolar”: 

aprovação, reprovação, repetência, evasão, relação entre idade e série dos 

estudantes. Esses dados permitem à escola avaliar os resultados obtidos pelas 

formas de organização adotadas. Se os quadros de resultados finais por classe não 

forem preenchidos de forma clara e confiável, haverá grande dificuldade nos 

cálculos dos indicadores básicos já citados e, também, a escola não poderá 

estabelecer, na sua proposta, metas a serem alcançadas a partir de indicadores 

corretos. 

 

11.5.8 Da Avaliação Institucional 

 

Na avaliação institucional busca-se obter dados quantitativos e qualitativos 

para realização de análises que permitam a tomada de decisões acerca do 

desenvolvimento da instituição. Essa avaliação deve abranger a todos os envolvidos 

nos processos da Escola SESI - Reitor Miguel Calmon. Essa prática de avaliação 

servirá para orientar a gestão técnica e administrativa, visando à garantia da 

democracia e da transparência da gestão escolar. 

 

 A Avaliação Institucional na Escola SESI Reitor Miguel Calmon tem como 

objetivo o exercício da reflexão, considerando a missão e os valores do SESI e as 

reais aspirações e necessidades da comunidade que atende, intervindo 

qualitativamente no desenvolvimento do processo pedagógico, da gestão e nas 

relações em todas as dimensões da escola. 
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11.6 APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: 

CONCEPÇÃO DA PROPOSTA DO SERVIÇO PSICOPEDAGÓGICO DO SESI 

RETIRO. 

Aprendizagem no contexto da educação psicopedagógica - concepção da 

proposta do serviço psicopedagógico do SESI Retiro. 

 

O objeto de estudo da Psicopedagogia é o processo de aprendizagem, tendo 

como objetivo, intervir nos sistemas e métodos educativos que interferem no 

processo de ensino e aprendizagem no que diz respeito a qualquer dificuldade em 

relação ao rendimento escolar dos estudantes. 

 O fazer Psicopedagógico no contexto escolar é pensado no campo da 

socialização de conhecimentos disponíveis, na promoção do desenvolvimento 

cognitivo e na construção de regras de conduta, num projeto social mais amplo.  

Sendo assim, podemos dizer que o objeto da Psicopedagogia é o processo 

de aprendizagem, e/ou processo de construção do conhecimento que acontece na 

relação existente entre o Psicopedagogo e o ser que está vivenciando este processo 

o qual é chamado de ser cognoscente. 

As contribuições das escolas Piagetinas, Psicanalíticas e de Psicologia Social 

de Pichon Rivière permitiram que o estudioso professor Jorge Visca ampliasse a 

visão estrutural do ser humano no qual a aprendizagem é vista como a apreensão 

coesa entre o cognitivo, o afetivo e o social. 

O corte existente na definição da Psicopedagogia considera este ser humano 

complexo e pluridimensional o qual é constituído de três dimensões: a dimensão 

racional, a afetiva e a desiderativa. 

A dimensão relacional (ou afetiva) é constituinte dentro do processo de 

construção do conhecimento a partir das relações estabelecidas entre o ser 

cognoscente com os outros sujeitos. Já a dimensão racional é constituída no 

processo de construção do conhecimento na ação do sujeito sobre o objeto e a 

estruturação desta ação. A desiderativa é a dimensão que “... na medida em que o 

ser cognoscente é determinado por um saber inconsciente instituído por moções do 
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desejo 3 que trabalham dinamicamente em todas as suas dimensões.” (SILVA, 1998, 

p. 39) 

Desta forma pode-se dizer que essas três dimensões se complementam e se 

interelacionam na constituição do ser humano de forma conflitiva, já que o ser 

humano é um ser desejante e está numa constante falta. 

Quando por algum motivo há uma desarticulação ou uma má articulação entre 

essas três dimensões, aparecem os obstáculos sob a forma de sintoma.  

Entende-se sintoma a forma de dizer o que não se consegue dizer na 

linguagem. Calligaris define sintoma como algo sempre social. Melman afirma que 

os sintomas são, em geral, incapacidades e que ocorrem na escola e na conduta. 

Jerusalinsky apresenta uma forma particular ao falar de sintoma na infância 

aproximando-o do ato pedagógico. 

As diferentes maneiras de atuação Psicopedagógica podem ser 

compreendidas como os diferentes modos de abordagem do objeto de estudo, na 

definição dos objetivos e nas estratégias utilizadas. Tais práticas refletem as 

influências do próprio processo de construção da teoria, além das diversas áreas do 

conhecimento. 

Como exemplo de linhas de atuação pode-se citar: A epistemologia 

Convergente de Jorge Visca, a Abordagem Psicopedagógica Clínica da criança e 

sua família de Alicia Fernàndez, a Epistemologia da Ignorância de Sara Paín, a 

Psicopedagogia Clínica de Maria Lúcia Lemme Weiss; Emília Ferreiro que contribuiu 

com seus estudos sobre o processo de alfabetização estudando as estruturas 

mentais e cognitivas do sujeito em seu processo de aprender e denominando estas 

estruturas como níveis da Psicogênese, dentre outras. 

A concepção Psicopedagógica da Escola SESI - Reitor Miguel Calmon, no 

entanto, apresentará embasamento teórico da Psicopedagogia de Orientação 

Psicanalítica visto que o eixo de sustentação teórica dessa linha de atuação como 

sendo o tripé: sintoma, escuta e transferência, são necessários e fundamentais para 

o processo de ensino aprendizagem. 

                                                           

3
 No Seminário 4, Lacan define como moções do desejo a oposição e o paralelismo entre o feitiche e o objeto 

fóbico, formando entre si um espaço onde o desejo gira. 
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A Psicanálise utiliza como técnica a escuta ativa através do método de 

associação livre, detendo-se nas falhas do discurso do sujeito em análise, 

considerando essas falhas como sendo manifestações do inconsciente. 

A Psicopedagogia de orientação psicanalítica segue os passos dessa teoria, 

mas delimita seu campo de atuação na aprendizagem. SOARES (1999) define a 

Psicopedagogia de Orientação Psicanalítica como uma prática de escuta do ser 

cognoscente e dos outros envolvidos no processo de construção da aprendizagem 

com o objetivo de compreender a subjetividade presente nos componentes oriundos 

desse processo, com a possibilidade de implicar o desejo e as faltas desse sujeito, 

reproduzindo uma resposta de aprendizagem.   

Quanto à atuação psicopedagógica nos espaços institucionais Oliveira (2009, p.41) 
contribui, 

 

 

 

 

 

Sendo assim, a prática Psicopedagógica está centrada no desejo do sujeito 

visando que este possa, encontrar no processo Psicopedagógico, condições de falar 

das suas dificuldades de aprendizagem, com o objetivo de desbloqueio, para que ele 

possa caminhar mediante seu desejo. 

Conforme afirma BOSSA (2007, p. 30) o foco da atenção do Psicopedagogo 

de orientação psicanalítica é: 

[...] A reação da criança diante da tarefa, considerando 

resistências, bloqueios, lapsos, hesitações, repetições, 

sentimentos e angústias frente a certas situações. Além de 

outros procedimentos, o psicopedagogo faz as intervenções, 

que visam permitir à criança entrar em contato com o sentido 

inconsciente das suas dificuldades[...]. (BOSSA, 2007, p. 30) 

 

Dessa forma, o Plano de Atuação do Psicopedagogo da Rede SESI Bahia, 

segue com o enfoque de forma preventiva e remediativa, procurando melhorar o 

A atuação psicopedagógica na instituição nos possibilita a 
compreensão dos processos associados à aprendizagem 
de uma cultura e às dinâmicas interativas presentes na 
instituição que, segundo uma visão sociológica, consiste 
em complexos integrados por ideias, padrões de 
comportamento, relações inter-humanas, constituindo-se 
com equipamentos e materiais, organizados acerca de 
interesses socialmente reconhecidos, sustentados por leis 
e normas. 
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processo de ensino e a qualidade da aprendizagem, promovendo a integração, 

cooperação, trabalho em grupo, formação profissional, compartilhamento de ideias, 

revisão de métodos, recursos e estratégias didáticas, interação família e escola. 

Conforme afirma BOSSA (1994, p. 23) no foco da atenção do Psicopedagogo 

de orientação psicanalítica cabe: 

 

 

 

 

 

Desta forma, deve-se considerar que este sintoma como sendo uma  

 

Desta forma, deve-se considerara este sintoma como sendo uma 

manifestação do inconsciente impregnada de significado. Fernàndez (1991, p.130) 

apresenta um guia para conseguir uma escuta psicopedagógica: 

 1. Escutar – olhar. 

 2. Deter-se nas fraturas do discurso. 

 3. Observar e relacionar com o que aconteceu previamente à fratura. 

 4. Descobrir o ‘esquema de ação subjacente’. 

 5. Buscar a repetição dos esquemas de ação. 

 6. Interpretar a operação, mais que o conteúdo... 

Esse guia permite ao Psicopedagogo refletir a importância de cada ato, cada 

falha, cada olhar, cada fala. Na perspectiva analítica o olhar e o escutar vão validar a 

transferência. Bem como o discurso, que não é só verbal, mas os gestos, o 

movimento do corpo, o que não é dito, o que é incompleto. 

Dentro dessa dinâmica relacional, o Psicopedagogo utiliza algumas técnicas 

para o diagnóstico Psicopedagógico, a fim de levantar hipóteses e validá-las ou não. 

Acreditamos que o diagnóstico Psicopedagógico é como montar um grande quebra 

cabeça, repleto de peças enigmáticas. Algumas vezes é possível chegar ao final do 

jogo com sucesso. Mas outras vezes algumas peças se perdem pelo caminho do 

brincar e nem sempre conseguimos decifrá-las. Dessa forma, é possível que o 

quebra cabeça não seja concluído, o que não impossibilita validar as hipóteses 

Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no 
processo de aprendizagem, participar da dinâmica da comunidade 
educativa, favorecendo a integração, promovendo orientações 
metodológicas de acordo com as características e particularidades 
dos indivíduos do grupo, realizando processos de orientação. Já que 
no caráter assistencial, o psicopedagogo participa de equipes 
responsáveis pela elaboração de planos e projetos no contexto 
teórico/prático das políticas educacionais, fazendo com que os 
professores, diretores e coordenadores possam repensar o papel da 
escola frente a sua docência e às necessidades individuais de 
aprendizagem da criança ou, da própria ensinagem. (BOSSA, 1994, 
p. 23). 
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construídas no decorrer do processo. Porém, teremos que suportar essa falta do que 

poderia ter sido.  

A proposta Psicopedagógica da Escola SESI - Reitor Miguel Calmon, 

contempla as seguintes etapas do processo de diagnóstico Psicopedagógico: 

1. Anamnese de sondagem inicial – alunos novos (visualizar a necessidade de 

acompanhamento psicopedagógico); 

 2. Registro da queixa; 

2. Entrevista inicial com o professor; 

3. Entrevista inicial com o aluno; 

4. Anamnese familiar; 

6. Observação do aluno e/ou do professor (gestão e didática de aula) em sala de 
aula; 

7. Fase devolutiva. (Devolutiva para o aluno, para a família, para o professor e para 

a Coordenação); 

12. Prognóstico e encaminhamentos.  

Sobre o diagnóstico Psicopedagógico vale citar Paín (2008, p. 69) quando 

escreve: 

Diagnosticar o não aprender como sintoma consiste em encontrar sua 

funcionalidade, isto é, sua articulação na situação integrada pelo paciente e 

seus pais. A oligotimia é, antes de mais nada, um lugar que o sujeito pode 

vir a ocupar, tornando-se possível a existência de uma estrutura equilibrada 

na qual sua própria existência torna-se possível. A falta de aprendizagem 

revelará seu significado se prestarmos atenção à maneira como o sujeito é 

para o outro – evidentemente, a partir de sua maneira particular de ser 

como organismo e como história. Desta forma, o eixo do diagnóstico será 

articulação do sintoma, o sentido da ignorância no triângulo edípico. (PAÍN, 

2008, p. 69) 

 

Desta forma, a atuação do Serviço Psicopedagógico levantará hipóteses 

quanto a articulação ou a funcionalidade dos sistemas que envolvem o sujeito, 

buscando uma reestruturação e equilíbrio entre estes, tornando possível a 

aprendizagem 
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11.7 - DIMENSÃO COMUNITÁRIA 

11.7.1. Sujeitos do processo de ensino e aprendizagem 

 

É necessário estabelecer alguns princípios que deverão ajudar a constituir a 

vida escolar desde a sua dimensão pedagógica até as questões de convívio social. 

Destaca-se aqui, especialmente, os artigos 5º, 6º e 14º da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, que, em síntese, defendem o direito do cidadão e 

aponta aquilo que deve se renunciar a fim de que o ser humano seja priorizado. 

  

Renuncia-se à discriminação, à distinção de qualquer natureza e o 

autoritarismo. Com esta concepção, é possível afirmar que a Escola SESI Reitor 

Miguel Calmon tem um compromisso com a igualdade, com a educação, com a 

pluralidade e com a democracia. Para tanto, a Escola estabelece alguns princípios 

para o seu sistema de convivência escolar, baseados nos objetivos já expressos 

neste documento que constitui o PPP da Escola. 

 

No convívio escolar é necessário seguir princípios que viabilizam efetivas 

relações interpessoais, construção de conhecimentos sólidos, memória cultural, 

respeito pelo espaço, diálogo franco e ético que possibilitam a superação do 

discurso hegemônico. Assim, a Escola SESI Reitor Miguel Calmon estabelece 

alguns eixos norteadores desta ação: 

 

I. Reconhecer que existem valores pessoais; contudo, é necessário definir 

critérios de natureza coletiva para gerar um clima escolar participativo e viabilizar a 

aprendizagem. Isto implica em: 

- potencializar as habilidades dos sujeitos, respeitando sua individualidade; 

- buscar fidelidade ao contrato pedagógico que deve ser do conhecimento das 

partes e condição para a própria negociação nos processos de interação 

família/escola; 

- integrar mudanças, sempre que necessárias, e a criatividade nos processos 

educativos. 

 

Referenda-se a existência de relações assimétricas na dinâmica da vida 
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escolar.  Isto não significa autoritarismo, mas definição de funções e atribuições de 

acordo com uma hierarquia. Neste contexto, o primeiro e talvez mais fundamental 

espaço de convívio é o da sala de aula, devendo ser administrado pelo professor.  

 

Discentes e docentes neste espaço não têm a mesma função e atribuição, 

contudo podem gerar um espaço criativo de aprendizagem. E esta é tarefa primeira 

do educador. Ocorrendo situações de conflito, o educador deve mediar as relações 

e, quando necessário, poderá recorrer a outros níveis de encaminhamento: 

Coordenação Pedagógica e Psicopedagógica e Serviço de Apoio. 

 

A escola, além do processo de aprendizagem dos conteúdos escolares, 

convive com as questões atitudinais. O estudante, independente de seu 

desempenho escolar, apresenta atitudes e condutas no interior da escola, fruto de 

sua história, situação circunstancial e/ou experiências de grupo. Não é possível 

antecipar o que acontecerá neste contexto, mas afirma-se que o critério de análise 

das situações vividas levará em consideração os valores propostos pela Instituição. 

 

A relação docente se efetivará através de reuniões de trabalho, planejamento 

e cursos de capacitação. Os processos de avaliação também envolvem a dinâmica 

pedagógica de cada professor e os conflitos eventualmente existentes deverão ser 

articulados pelas instâncias de coordenação e direção. Assim, o PPP deve ser 

socializado, considerando toda a comunidade escolar e favorecendo o processo de 

convivência e de aprendizagem por parte de todos os segmentos. 

 

11.8 Dimensão Administrativa 

 

Considerando que a Escola SESI Reitor Miguel Calmon prima por sua função 

social, faz-se necessário que sua gestão pedagógica e administrativa seja 

democrática e transparente, para que na pluralidade de visões constitua-se o caráter 

social das práticas da instituição. Neste contexto, os processos de decisão devem 

ser coletivos, participativos, de modo que as escolhas efetuadas sejam legítimas e 

os integrantes da comunidade escolar vejam-se corresponsáveis pela execução e 

acompanhamento das ações. 
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Nos processos de gestão, é fundamental compreender que os sujeitos são 

agentes de mudanças. Os gestores e cada membro da comunidade escolar têm 

contribuições indispensáveis na construção da gestão democrática. Por isso, é 

imprescindível que haja uma política de valorização dos colaboradores e a 

promoção de oportunidades para que todos se sintam parte da escola, identificando-

se com seu trabalho e assumindo, de maneira corresponsável, o desenvolvimento 

dos processos. 

 

Nesta perspectiva, a formação continuada tem fundamental importância, pois 

além de possibilitar a qualificação e a competência, propicia o desenvolvimento 

profissional articulado ao projeto e às finalidades da escola. É imprescindível, ainda, 

que se promovam espaços de discussão e de preparação da comunidade escolar 

para tomar decisões coletivas. Esse espaço contribui para a formação dos sujeitos, 

todos crescem e aperfeiçoam sua condição de cidadãos e, sobretudo, qualifica as 

decisões e ações. 

 

Assim, acredita-se que o trabalho coletivo de caráter educativo requer a 

contribuição de todos, mesmo que indiretamente. É preciso garantir condições de 

trabalho, tempo e recursos adequados e associados à valorização dos sujeitos, os 

quais se sentem parte significante do processo na medida em que superam o 

“tarefismo” e exercem ações inovadoras, criativas, críticas e, principalmente, 

consciente. 

   

11.8.1. Diretrizes para a Gestão 

 

 Garantir processos de gestão pedagógica e administrativa democrática, 

cooperativa, transparente e participativa.  

 Criar e aprimorar, permanentemente, práticas que fortaleçam a visão e missão do 

SESI e SENAI. 

 Promover o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das ações de forma 

participativa. 

 Realizar avaliação e adequação da estrutura organizacional da Escola. 
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 Inovar os mecanismos de acompanhamento e avaliação dos processos 

administrativos e pedagógicos. 

 Organizar a rotina e as normas da Escola, de modo a facilitar o fluxo dos 

processos e a transparência da gestão. 

 Promover a valorização e a formação continuada dos profissionais, visando à 

qualificação e a satisfação pessoal. 

 Promover, sistematicamente, a melhoria das condições físicas e materiais, bem 

como a adequação do quadro de pessoal às necessidades da Escola.  

 Garantir processos de comunicação efetiva no interior da Escola e desta com a 

comunidade. 

 Propiciar, sistematicamente, espaços para reflexão sobre as questões 

institucionais e questões educacionais mais amplas, visando à preparação das 

pessoas para os processos decisórios e para colaborarem nos processos 

educativos. 

 Respeitar leis e normas que regem a educação e a instituição SESI e SENAI, 

promovendo, sempre que necessário, as devidas intervenções para que sejam 

revisadas. 

 Garantir o cumprimento dos direitos e deveres de todos os segmentos da Escola 

(docente, discente, analistas e técnicos), bem como as atribuições dos diversos 

profissionais e seus respectivos setores. 

 Reivindicar, nos espaços apropriados, os direitos dos servidores e da instituição. 

 Promover a integração entre as diversas áreas profissionais, bem como entre os 

segmentos da Escola. 

 Respeitar a pluralidade de ideais, buscando catalisar as diferentes visões para 

ampliar as possibilidades de ação da Escola. 

 Promover intercâmbio com outras instituições e organizações, visando ao 

aprimoramento das práticas e à socialização de seus trabalhos. 

 Envolver a comunidade, mediante suas organizações sociais. 

 Estabelecer mecanismos que permitam o cultivo da ética e de valores humanos 

mais solidários nas práticas da Escola. 
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11.9- DIAGNÓSTICO 

  
 
11.9.1 Diagnóstico da aprendizagem dos alunos  
 

Este ocorre dentro dos parâmetros pedagógicos esperados, contudo, é de se 

notar, que a necessidade de resgatar conteúdos anteriores, é de fundamental 

importância ao professor que necessita trabalhar um conteúdo novo, tanto quanto, 

se faz necessário o trabalho integrado entre professores e coordenação pedagógica 

numa visão mais ampla em torno da dificuldade de aprender demonstrada pelos 

estudantes para a operacionalização das atividades propostas.  Para que esta se 

processe dentro de uma estruturação teórica pertinente ao que é preconizado na 

Escola SESI Reitor Miguel Calmon, se faz igualmente necessário que sejam levados 

em conta de maneira efetiva os aspectos sociais, psicológicos, cognitivos, afetivo-

emocionais e didático-pedagógicos são privilegiados. 

O trabalho com os Temas Transversais permitiu ao corpo docente e 

pedagógico, alcançar resultados positivos através de uma maior aproximação com o 

corpo discente que na relação de troca de experiências e saberes atingi as metas 

antes estipuladas. A mesma ênfase será dada ao trabalho com Projetos 

Interdisciplinares que favoreçam a aquisição de conhecimentos acadêmicos e 

desenvolvimento de competências.  

O corpo docente, discente, administrativo e pedagógico para a realização de 

suas atividades, conta com equipamentos, recursos audiovisuais e didáticos 

disponibilizados sempre que solicitados com a devida antecedência. 

 

11.9.2 Diagnóstico do ambiente escolar  

 

É satisfatório e propicia a realização de trabalhos diversificados que 

favorecem não somente o desenvolvimento saudável do Processo de 

Aprendizagem, mas também o desenrolar tranquilo e eficiente do Processo de 

Ensinagem, haja vista, a Escola SESI - Reitor Miguel Calmon, ter implementado no 

ano letivo de 2011, um Projeto de Educação Integral em regime de Tempo Integral. 
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12. PLANO DE MONITORAMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

12.1 PRIORIDADES DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

  A análise e discussão coletiva das dificuldades encontradas, ao longo dos anos 

permitiram à comunidade escolar, participante do processo de reelaboração do PPP, 

estabelecer um conjunto de prioridades consideradas como necessárias e passíveis 

de realização, conforme os aspectos e argumentações apresentadas pela Gerência 

em reuniões: 

 Manutenção do Projeto Educação Integral em Tempo Integral; 

 Viabilização de um Trabalho de Sustentação do Grupo Afetivo que sustente a 

proposta psicopedagógica da escola; 

 Atualizações Pedagógicas e Psicopedagógicas que sustentem o saber (teórico e 

prático) que norteiam a teoria Sociointeracionista, base do trabalho pedagógico 

que é desenvolvido na Escola SESI - Reitor Miguel Calmon; 

 Eventos sociais, culturais e recreativos que visem uma maior integração entre 

direção, coordenação, corpo docente e discente, pessoal técnico administrativo e 

de apoio; 

 Momentos de avaliação, pelo menos ao início de cada semestre letivo, 

envolvendo toda a comunidade escolar com vistas a identificação de falhas e 

acompanhamento do PPP e Proposta Pedagógica; 

 Uma maior aquisição de material bibliográfico que auxiliem na pesquisa técnica-

pedagógica e na sustentação dos trabalhos e pesquisas do corpo discente; 

 Aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e brinquedos educativos por 

sala; 

    Reconhece-se o esforço de aproveitamento e qualificação dos serviços 

existentes e dos espaços restritamente disponíveis à consecução das atividades na 

Unidade, ainda que esteja previsto em orçamento e Plano de Ação Estratégico, a 

reforma estrutural da escola. 

   Especificamente quanto aos estudantes, considera-se como prioridade o 

“Desenvolvimento de habilidades e procedimentos que permitam uma melhor 

aprendizagem e interação com os elementos que integram o espaço escolar”, 
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especialmente no que se refere à integração entre si, dos estudantes da unidade 

escolar. 

  Quanto aos profissionais, concordam em unanimidade, a prioridade dos estudos 

e Formação quanto à Educação Continuada e Valorização Profissional através do 

Plano de Carreira. Sugere-se além da Formação em Educação Psicopedagógica, 

Informática, Atendimento ao Cliente, Administração do Tempo, Higienização, 

Princípios de Segurança do Trabalho e Primeiros Socorros, para todos os 

funcionários da Unidade. 

A formação continuada é um direito de todos os profissionais que trabalham 

na escola, uma vez que não só ela possibilita a progressão funcional baseada na 

titulação, na qualificação e na competência dos profissionais, mas também propicia, 

fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com 

as escolas e seus projetos. 

A Educação Continuada é uma necessidade premente em toda a unidade 

educacional que busca não só a qualidade como a excelência de ensino, em virtude 

da compreensão de que a Educação é processo em constante movimento, 

emergindo daí a necessária busca de atualização de conhecimentos e 

aperfeiçoamento de técnicas e métodos de ensino. 

Qualquer intenção de reformular a educação com vistas à melhoria de sua 

qualidade tem de colocar, em primeiro plano, a valorização dos trabalhadores da 

educação. Isto significa atuar no sentido de sua formação e aperfeiçoamento, além 

de dar condições de exercício profissional, com direito a salários condizentes à 

realidade salarial local e reconhecimento profissional com possibilidade de 

ascensão. 

         O reforço à valorização dos profissionais da educação, garantindo-lhes o 

direito ao aperfeiçoamento profissional permanente, significa "valorizar a experiência 

e o conhecimento que os professores tem a partir de sua prática pedagógica" (Veiga 

e Carvalho 1994, p. S1). 

Quanto às Estratégias de Ensino considera-se como prioridade a “Atualização 

de Técnicas e ampliação de Métodos”; 

Quanto à Relação entre Escola e Família, considerou-se como forma 
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prioritária de relação entre ambos, a participação no Grupo Representativo de Pais 

e, presença em reuniões individuais ou de grupo como forma de estreitamento das 

relações, e possibilidade de participação nas análises das situações e proposição de 

alternativas de solução. Sugere-se o desenvolvimento de atividades de artesanato, 

ginástica, cinema na escola e passeios não somente em épocas festivas. 

Prioridade aplaudida é a “Manutenção do Modelo de Gestão Democrática 

Participativa” como forma inovadora de administração escolar. 

A busca da Gestão Democrática Participativa inclui, necessariamente, a 

ampla participação dos representantes dos diferentes segmentos da escola nas 

decisões/ações administrativo-pedagógicas ali desenvolvidas. Nas palavras de 

Marques: 

A participação ampla assegura a transparência das decisões, 

fortalece as pressões para que sejam elas legítimas, garante o 

controle sobre os acordos estabelecidos e, sobretudo, contribui para 

que sejam contempladas questões que de outra forma não entrariam 

em cogitação. ((MARQUES,1990). 

 

12.2 OBJETIVOS 
 

 Favorecer a promoção de um ensino de qualidade trabalhando de maneira 

integrada o saber assistemático do estudante, oferecendo-lhe a oportunidade de 

trocar experiências e construir seus conhecimentos (físico, social, cultural, 

afetivo, acadêmico e cognitivo) partindo de atividades desenvolvidas no cotidiano 

escolar; 

 Criar condições para que os estudantes tenham acesso ao saber sistematizado e 

dele se apropriem tornando-se conscientes para o exercício da cidadania, 

mediante a reorganização das relações psicopedagógicas e do ato pedagógico, 

que se processam no interior da escola; 

 Assegurar aos estudantes o conteúdo mínimo necessário para que sejam 

capazes de produzir conhecimentos com significado para sua vida pessoal e 

futuro profissional; 

 Melhorar o nível de Aprendizagem na Escola, priorizando atividades que 

conduzam ao desempenho satisfatório dos estudantes; 

 Dar continuidade ao Programa de Educação Continuada e Ciclo de Palestras 
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voltado para promover uma maior proximidade entre família e escola. 

 

 

12.3 METAS  

   O Projeto Educação em Tempo Integral enquanto realidade já 

experienciada na unidade, através do desenvolvimento das ações acima 

descritas, favorece a toda a comunidade escolar que compõe a Escola SESI - 

Reitor Miguel Calmon, numa decisão coletiva e de ação conjunta continuada, 

acolher a convicção de conquistar paulatinamente: 

 

1. O fortalecimento da imagem da Rede SESI de Educação por uma ação 

inovadora da Educação Integral; 

2. A ampliação do oferecimento de vagas para estudantes do nível médio, 

oferecendo uma educação básica articulada com ensino profissionalizante. 

3. A ampliação do nível de satisfação dos clientes industriários dependentes 

(pais e estudantes); 

4. A melhoria dos resultados quantitativos e qualitativos dos estudantes da 

escola, ao longo do ano letivo; 

5. A melhoria nos resultados de aprovação da Prova Brasil em avaliações de 

larga escala; 

6. O alcance de melhores resultados no Prêmio SESI Qualidade na Educação – 

PSQE; 

7. O reconhecimento como Escola de Referência no Estado da Bahia. 

 

 

12.4 PREVISÃO E PROVISÃO DE RECURSOS 
 

 

   A execução dos Projetos Didático-Pedagógicos programados pelos 

profissionais de Educação da Escola, pauta de um componente previsível da 

Programação Orçamentária da Escola, favorece a operacionalização dos mesmos. 

Ressalta-se que a área administrativa-financeira atua interligada com todas as 

áreas da escola, de forma a garantir a organicidade do processo educativo, 



154 

Escola  SESI - Reitor Miguel Calmon 
Projeto Político Pedagógico - 2016 

proporcionando condições favoráveis que garantam a atuação dos profissionais de 

Educação. 

Nessa perspectiva de atuação, o planejamento de provisão e previsão de 

recursos para o ano de 2016 foi elaborado contando com a participação do corpo 

técnico, conforme resumo abaixo: 

Receita de Serviços: R$ 1.867.296,00 

Despesa Corrente: R$ 9.706.525,00 

Despesa de Capital: R$ 2.894.646,00 

IS = 17% 

A previsão e provisão de recursos deve atender as perspectivas 

orçamentárias devidamente aprovadas para o exercício 2016, pelo Conselho da 

FIEB – Valores de Receita, Despesas e Investimentos conforme Orçamento do 

INFOPLAN 

 

 

12.5 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES  

12.5.1 Ações Pedagógicas Estratégicas 

 

I – Integrar disciplinas afins mediante um planejamento interdisciplinar, base 

didático-pedagógica que sustentará o Projeto de Trabalho.  

II – Diversificar atividades didático-pedagógicas com variação de recursos: 

 Utilizando metodologias ativas no ensino das disciplinas; 

 Preparando os estudantes que tenham bom desempenho para 

serem monitores, auxiliando aqueles que apresentam dificuldades de 

aprendizagem a se recuperar em conjunto com os professores-

monitores; 

 Diferenciando atividades pedagógicas para melhor apoiar e 

recuperar a aprendizagem de estudantes com desempenho 

insatisfatório. 
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12.5.2 Procedimentos metodológicos necessários 

     I – Planejamento conjunto considerando ações pedagógicas: 

 Definições de tema e subtemas, objetivo gerais e específicos, para o 

trabalho interdisciplinar com Projetos Pedagógicos; 

 Formulação dos problemas que nortearão o tema central; 

 Seleção e correlação de conteúdos de conformidade com os já previstos 

para serem ministrados; 

 Abordagem contextualizada dos conteúdos; 

 Definição de estratégias de ensino, temática das aulas, carga horária 

disponível e critérios de avaliação;  

 Elaboração conjunta de cronograma; 

 Pesquisa e seleção de recursos materiais; 

 Reuniões para avaliação do Projeto e divulgação de resultados 

alcançados. 

 

II – Priorização da diversificação de atividades que facilitem a socialização e a 

aprendizagem efetiva dos conhecimentos, valores e procedimentos 

trabalhados, bem como a troca de experiências entre as Unidades da Rede 

SESI: 

 Seminários com estudantes; 

 Editoração de jornal; 

 Construção de maquetes; 

 Construção de textos; 

 Debates; 

 Entrevistas; 

 Palestras; 

 Visitações Acadêmicas; 

 Troca de experiências entre Unidades (Candeias e Retiro); 

 Aulas Expositivas e Participativas; 

 Socialização de Conhecimentos; 
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 Pesquisas Orientadas em Campo; 

 Campanhas Sociais; 

 Feiras; 

 Jornadas estudantis; 

 Oficinas (incluindo as Literárias); 

 Mostra de Artes; 

 Recitais de Poesias; 

 Simpósios; 

 Filmes; 

 Formação de Times em Modalidades Esportivas; 

 Competições Esportivas; 

 Produções individuais e em grupo; 

 Reunião com Professores, Coordenadores e Direção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

Escola  SESI - Reitor Miguel Calmon 
Projeto Político Pedagógico - 2016 

 

13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

O PPP da Escola SESI - Reitor Miguel Calmon, será analisado não como algo 

estanque, desvinculado dos aspectos políticos e sociais. Não serão rejeitados ou 

negados as contradições e os conflitos que surgirem, porquanto há a compreensão 

de que ambos fazem parte do processo, e que existem para serem superados 

dentro do contexto de respeito mútuo e responsabilidade pessoal-profissional com 

quem aprende e com quem ajuda a aprender. 

A avaliação tem um compromisso mais amplo do que a mera eficiência e 

eficácia das propostas conservadoras. Portanto, acompanhar e avaliar o PPP é 

avaliar os resultados da própria organização do trabalho pedagógico. 

O acompanhamento das ações propostas neste projeto será constante 

envolvendo todos os profissionais da Escola. Serão realizadas reuniões periódicas o 

que vai permitir uma avaliação permanente do que está sendo executado, 

possibilitando a correção de possíveis desvios. Será sistemático nos encontros 

semanais de coordenação, individualizados, entre coordenadores e professores, e 

em momentos de reuniões de coordenação geral, estando presentes todos os 

coordenadores e professores independentemente do nível de ensino e trabalho. 

Também ocorrerá acompanhamento do projeto em reunião bimestral onde todos os 

funcionários da Escola têm participação. 

Objetivando o processo de avaliação, é possível salientar dois pontos 

importantes: primeiro, a avaliação é um ato dinâmico que qualifica e oferece 

subsídios ao Projeto Político-Pedagógico. Segundo, ela imprime uma direção às 

ações dos educadores e dos educandos. 

Como parte desse processo de acompanhamento e avaliação, foram 

sugeridas algumas ações entendidas como de “extrema necessidade”: 

1. Análise semanal dos planos de trabalho dos professores, para verificar 

sua relação com os objetivos, com os conteúdos curriculares e com as 

opções metodológicas da proposta pedagógica; 
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2. Construção, juntamente com os professores, de um instrumento de 

acompanhamento das aulas, a partir de parâmetros previamente 

discutidos, de forma que eles possam participar da avaliação da sua 

própria prática de trabalho; 
 

3. Observação da sala de aula, a partir de um instrumento de 

acompanhamento, para estabelecer relações entre a dinâmica da aula 

e os objetivos e conteúdos curriculares da proposta pedagógica e 

identificar aspectos que precisam ser mais bem trabalhados com os 

professores; 
 

4. Acompanhamento do desempenho dos estudantes, identificando 

pontos nesse desempenho que precisam ser melhorados e que 

precisam ser discutidos com os professores; 
 

5. Acompanhamento do desenvolvimento de projetos socioeducativos, 

educacionais e didático-pedagógicos, propostos pela comunidade e por 

estudantes; 
 

6. Supervisão do uso do tempo didático e do espaço escolar, verificando 

sua adequação aos objetivos e conteúdos curriculares; 
 

7. Supervisão da qualidade dos recursos didáticos disponíveis, 

observando sua variedade, sua adequação ao número de estudantes e 

aos objetivos e conteúdos curriculares da proposta pedagógica; 
 

 

8. Reuniões em dia normais e que façam parte da programação normal 

da escola, com os pais, com os professores, para estudo teórico e 

discussão das práticas escolares; 

9. Reunião periódica com toda a escola e com os pais dos estudantes 

para avaliação e replanejamento do PPP e do Plano de Trabalho da 

escola, ao final de cada ano letivo; 
 

 É importante considerar permanentemente, com a comunidade escolar, se o 

Projeto Político-Pedagógico, que é o Plano Global da instituição, está efetivamente 

sendo cumprido e quais as reformulações que precisam ser feitas para o seu 

cumprimento represente, de fato, a construção de uma escola de qualidade 

acadêmica e social. 

O processo de acompanhamento e avaliação consta de três etapas distintas: 
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1. Inicial ou Diagnóstica de Reelaboração - onde ocorreu a investigação, descrição 

e problematização da realidade escolar; 

2. Intermediária ou Formativa - onde se busca a compreensão crítica da realidade 

descrita problematizando-a, através de variados momentos de avaliação; 

3. Final- realizado ao final de cada ano, ocorre a proposição de alternativas de 

ação, momento de criação coletiva, resultante da verificação das metas e 

objetivos. 

 

Finalizando:   

É preciso entender o PPP da Escola como uma reflexão de seu cotidiano, 

especialmente quando ele reflete, enquanto documento reelaborado, a expressão do 

desejo real de toda uma comunidade. Para tanto ela precisa de um tempo razoável 

de reflexão e ação, para se ter um mínimo necessário para a consolidação de sua 

proposta, haja vista, que para sua consolidação, ela, requer continuidade das ações, 

descentralização, democratização do processo de tomada de decisões e instalação 

de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório. 
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