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Escola SESI Djalma Pessoa 
Dedicamos esse Projeto Político Pedagógico aos nossos 

estudantes, razão de ser da nossa Escola. Aos pais pela 

parceria e confiança depositada nessa etapa da educação 

do seu filho. Aos nossos queridos docentes, atores 

principais da implementação dessa proposta. À direção, 

coordenação e equipe pedagógica pela responsabilidade 

e carinho que dedicam ao processo de ensino e 

aprendizagem e pela competência e dedicação nas ações 

educativas empreendidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

"O Projeto Político Pedagógico [...] é um instrumento teóricoo-

metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da 

escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, 

orgânica e, o que é essencial, participativa. É uma metodologia de 

trabalho que possibilita re-significar a ação de todos os agentes da 

instituição." (Vasconcellos (1995, p.143) 

 

 

 
“O projeto pedagógico não é um conjunto de planos e projetos de 

professores, nem somente um documento que trata das diretrizes 

pedagógicas da instituição educativa, mas um produto específico que 

reflete a realidade da escola, situada em um contexto mais amplo que 

a influencia e que pode ser por ela influenciado". Portanto, trata-se 

de um instrumento que permite clarificar a ação educativa da 

instituição educacional em sua totalidade. O projeto pedagógico tem 

como propósito a explicitação dos fundamentos teóricos-

metodológicos, dos objetivos, do tipo de organização e das formas de 

implementação e de avaliação institucional.” (Veiga (1998, p. 11-

113) 
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1.0 APRESENTAÇÃO 

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

pedagógico, bem como as ações necessárias para sua concretização e que contribuam para 

tornar a Escola SESI Djalma Pessoa referência em educação para o Estado da Bahia. A 

construção e atualização anual do documento é feita coletivamente pela comunidade escolar: 

estudantes, professores, pais, direção, equipe de educação e funcionários. Os educadores e a 

equipe pedagógica assumem a responsabilidade de cumprir permanentemente, com 

competência e qualidade as metas e objetivos propostos, através do sistemático 

acompanhamento do plano de ação deste Projeto Político Pedagógico - PPP. 

  

As estratégias definidas para elaboração do plano de ação deste projeto foram pautadas pela 

crença de que se faz necessário dar voz a toda comunidade escolar. Estes precisam se sentir 

mobilizados e envolvidos em todas as etapas do processo, que vai desde a definição das ações 

à implementação delas, com vistas à melhoria do ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. 

A partir do envolvimento de toda a comunidade escolar é possível conseguir o alcance das 

metas estabelecidas e até mesmo a superação delas, bem como a redefinição de algumas ações 

previstas, a partir da avaliação dos resultados apresentados pelos estudantes. 

 

A Escola SESI Djalma Pessoa tem como princípio: ser uma escola formadora de cidadãos e 

profissionais, que atuem no mundo do trabalho e contribuam para a construção da sociedade 

que se deseja, pois relações sociais devem se orientar pela ética, pelo respeito à família, pela 

responsabilidade social e pelo respeito entre os povos. 

 

As ações técnicas e pedagógicas serão orientadas por meio deste Projeto Político Pedagógico, 

documento em construção/revisão coletiva permanente, fundamentado nas determinações da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394/96, nos Parâmetros Curriculares 

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

 e na legislação vigente.  

 

A construção de um projeto político pedagógico visa formar cidadãos, com conhecimentos, 

atitudes e valores que os tornem solidários, críticos, éticos e participativos, sem dispensar os 

saberes históricos e sistematizados, como patrimônio universal da humanidade, dessa forma 

devem estar atentos às necessidades da educação atual, pois:  
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...a concepção de um projeto político pedagógico deve apresentar características tais 

como: ser processo participativo de decisões; preocupar-se em instaurar uma forma 

de organização de trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições; 

explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os 

agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo; 

conter opções explícitas na direção de superar problemas no decorrer do trabalho 

educativo voltado para uma realidade especifica; explicitar o compromisso com a 

formação do cidadão. (VEIGA, 2001, p. 11) 

 

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, cumprindo a sua função social. Isto significa que a proposta precisa estar focada 

na formação dos jovens, contribuindo para que estes se tornem sujeitos críticos, participativos 

e agentes de transformação na sociedade. 

 

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 e 

funcionários da escola, pois se acredita que a mudança só pode ser concretizada quando todos 

estão comprometidos e agem no sentido de efetivá-la, para que ela deixe de ser apenas um 

sonho e transforme-se em realidade. 

 

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

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

possibilite condição superior, resultante da nossa capacidade de idealizar uma realidade 

diferente. Assim, sonhamos com uma escola dialógica, mais humanizante e humanitária, onde 

todos reconheçam nela um espaço de formação e transformação social. Para Paulo Freire (1987) 

“a ação do educador humanista identifica-se com a dos educandos e deve orientar-se no sentido 

da humanização de ambos”. Segundo ele o diálogo possibilita o (des) velamento da realidade, 

pois os homens e as mulheres em relação solidária tornam-se capazes de dialogar sobre o seu 

lugar no mundo, sobre o lugar em que estão situados e sobre as relações planetárias, 

percebendo-se como sujeitos integrados e integradores e/ou alienados dos seus direitos 

humanitários e humanizantes. Amplia o conceito de diálogo quando diz: 

 

O diálogo exige igualmente uma fé intensa no homem, fé em seu poder de fazer e 

refazer, de criar e recriar, fé em sua vocação de ser mais humano [...]. O homem de 

diálogo é crítico e sabe que embora tenha o poder de criar e de transformar tudo, numa 

situação completa de alienação, pode-se impedir os homens de fazer uso deste poder 

(FREIRE, 1980, p.83 e 84). 
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3.0   INTRODUÇÃO 

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. É político no sentido de compromisso com a formação do 

cidadão para um tipo de sociedade. Na dimensão pedagógica reside à possibilidade 

da efetivação intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, 

responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de definir as 

ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus 

propósitos e sua intencionalidade. Veiga (2004, p. 13). 

 

 

A Escola SESI Djalma Pessoa busca por meio deste documento sistematizar e consolidar o seu 

Projeto Político Pedagógico, com a intenção de fortalecer a construção de uma educação mais 

humana, democrática e justa, bem como melhorar as práticas educativas, aperfeiçoando-as para 

que avancemos da Escola que temos para a Escola que queremos. A diretora escolar, Cristina 

Andrade destaca: 

Construído à luz dos instrumentos legais e institucionais, este Projeto Político 

Pedagógico deve traduzir a materialização do princípio desta Escola a partir da 

atuação convergente de todos os membros da comunidade escolar, que se unem 

para o alcance do mesmo objetivo, num ambiente propício à ampliação e 

construção de conhecimentos sem perder de vista o acolhimento, o respeito e a 

harmonia. (informação verbal) 
 

 

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 à presença sentida de todos os envolvidos no 

processo educativo. Para a coordenação pedagógica da Escola SESI Djalma Pessoa:  

 

O Projeto Político Pedagógico indica um caminho a ser percorrido por todos os 

que fazem a escola. Não apenas a equipe que compõe a gestão, mas também 

professores e funcionários, estudantes e famílias. As ações previstas devem ser 

concretas porque precisam ser realizadas num período determinado, no presente, 

inserido no cotidiano da escola como espaço formativo de cidadãos críticos e 

conscientes do seu papel na construção de uma sociedade melhor para todos. 

(informação verbal) 

 

A crença da Escola é que a educação deve ser promotora de uma transformação 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. 
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Este Projeto Político Pedagógico 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 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 competências 

necessárias à sua inserção no mundo do trabalho. Para tanto, é necessário, também trabalhar as 

dimensões cognitivas, afetivas, culturais, políticas e socioeconômicas, na medida em que a 

articulação da Educação Básica com a Educação Profissional busca estabelecer uma sólida 

formação geral que significa 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 PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

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) 
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O Projeto Político Pedagógico da Escola SESI Djalma Pessoa, reconstruído e revisado 

coletivamente pelos diferentes sujeitos que integram o espaço onde as práticas educativas 

ocorrem efetivamente, se consolida e traduz de maneira singular, a concepção pedagógica e a 

organização das atividades de ensino com a finalidade de promover uma formação ética, 

política, técnica e cidadã. 

 

A atualização e reconstrução coletiva deste Projeto fundamentaram-se no que estabelece a 

LDBEN 9.394/96, no artigo 15, que concede à escola autonomia pedagógica, administrativa e 

financeira para elaborar seu próprio projeto político pedagógico, definindo suas metas e 

traçando os caminhos para cumprimento delas, levando-se em consideração as demandas da 

sociedade e o papel social da Escola.  

 

A metodologia empregada fundamentou-se numa concepção pautada numa abordagem 

dialógica e problematizadora, viabilizada a partir da organização de comissões formadas por 

docentes, discentes, direção, coordenação, equipe pedagógica e demais funcionários, para 

discussão e definição de diretrizes, normas e orientações referentes às ações educativas 

cotidianas da Escola.  Grupos focais compostos por estudantes, pais e funcionários não docentes 

para discussão das questões que geram impacto na aprendizagem e nos aspectos indispensáveis 

para a melhoria da qualidade do ensino e da educação oferecidos pela Escola.  

 

Além disso, através de reuniões com a comunidade escolar elaboramos um plano de ação, com 

vistas à transformação da realidade e aperfeiçoamento dos serviços educacionais e práticas 

educativas da sala de aula e dos demais espaços da Escola.  

 

Os itens referentes aos objetivos e metas da Escola foram apresentados e discutidos, por grupos 

específicos de participantes, individualmente em alguns momentos e complementadas numa 

sequência lógica, conforme o tema que estava sendo objeto de reflexão do grupo. Vale ressaltar, 

que a metodologia proposta garantiu a possibilidade do debate, a superação das contradições e 

dos equívocos, possibilitando à equipe de trabalho realizar sínteses objetivas do que foi 

discutido. 

 

Na realização dos encontros com as comissões e os grupos focais, além da presença dos 

participantes dos grupos específicos contou-se com a participação de um moderador que 

introduziu o assunto, propôs as questões, assegurando a todos a oportunidade de se expressar. 
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As informações das comissões foram registradas e as dos grupos focais foram gravadas e 

posteriormente transcritas para análise e sistematização.   

 

Após o levantamento das respostas individuais, que foram gravadas e feitas às transcrições, as 

informações ficaram registradas e fazem parte do histórico do processo.  Os resultados parciais 

da plenária retornaram para o corpo diretivo da Escola, garantindo dessa forma o movimento 

socializado e ascendente.  Este Projeto Político Pedagógico constitui-se objeto de análise e 

reflexão por parte de todos que contribuíram com a sua reelaboração, de modo a tornar o 

documento legítimo e próprio desta Escola. O processo de reelaboração do PPP considerou que: 

O projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às 

autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é 

construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o 

processo educativo da escola. (VEIGA, 1997, p. 12) 

 

Este foi o pressuposto assumido no processo de reconstrução do Projeto. Por isso, a metodologia 

utilizada tomou como ponto de partida às contribuições da professora Bernadete Gatti (2005), 

pois esta foi a referência teórica que melhor atendeu a concepção de planejamento adotada para 

a construção coletiva deste documento.  

 

3.1.1 PROCESSO DE REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Em 2013 foram realizadas mudanças no documento com informações a respeito do processo de 

avaliação diagnóstica, processual e de recuperação paralela. Foram inseridos dados referentes 

ao número de alunos matriculados no EBEP, cursos técnicos ofertados pelo SENAI e os 

projetos desenvolvidos na escola. 

 

No ano de 2014 além da atualização dos itens citados acima, ocorreu à inserção da implantação 

do novo currículo do ensino médio “Educação para o Mundo do Trabalho” como piloto nas 

turmas da 1ª série e da metodologia NAE – Núcleo de Aprendizagem Essencial em 03 turmas 

do ensino médio, sendo 01 turma de cada série, elucidando um modelo de interseriação. Foi 

extinto o Programa Interação Jovem considerando que o trabalho pedagógico realizado outrora 

já está contemplado em outras ações e na parte diversificada do currículo “Educação para o 

Mundo do Trabalho”, pois como disse a professora Dalila Leal: “O PPP serve como norteador 

para ações do professor, comunidade escolar. Assim, como entidade de ensino, visando seu 

melhor desempenho e o futuro promissor da escola”. (informação verbal) 
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Para revisão do documento em vista ao ano de 2015 foi aplicada a metodologia de reuniões 

com grupos focais, representados por todos os atores da comunidade escolar, e aplicação de 

questionários que fomentaram discussões e reflexões acerca do Projeto Político Pedagógico 

como instrumento vivo para mudança e transformação no espaço escolar. 

 

As reuniões com os grupos focais ocorreram em datas e horários distintos com método dialógico 

e preenchimento de questionário. Após o levantamento das respostas contempladas nos 

questionários de cada grupo focal, verificamos que a comunidade escolar reafirmou os objetivos 

de aprendizagem propostos neste documento. 

 

O documento foi revisado e atualizado nos itens citados anteriormente, levando em 

consideração a matriz curricular atualizada da articulação do EBEP, implantação do currículo 

“Educação para o Mundo do Trabalho” para todos os seriados e ampliação da metodologia NAE 

– Núcleo de Aprendizagem Essencial para 15 turmas do ensino médio, sendo 05 turmas de cada 

série, elucidando um modelo de interseriação. Além disso, considerou-se uma mudança na 

organização pedagógica de 04 para 03 unidades letivas. Em virtude do fim da gratuidade, para 

todo o estudante independente da faixa salarial, no item diagnóstico acrescentou-se o novo 

público alvo a ser atendido pela escola.  

 

Na atualização para o ano de 2016 foi formado um grupo focal com representantes dos 

professores, dos estudantes, coordenação pedagógica, SOEP, bibliotecário, gestão de pessoas, 

setor administrativo, terceirizados e qualidade. 

 

Nas reuniões se realizou a leitura do PPP 2015. Utilizando o método dialógico, foram feitas as 

análises baseadas no critério de que cada item deveria descrever realmente o que o grupo 

pensava, acreditava e realizava como escola. Após as discussões os itens analisados eram 

mantidos, modificados ou atualizados. 

 

Na atualização para o ano de 2017 foi formado um grupo focal com representantes dos pais, 

representantes dos professores juntamente com representatividade dos estudantes, coordenação 

pedagógica, SOEP, bibliotecário, gestão de pessoas, setor administrativo, terceirizados e 

qualidade.  
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4.0   HISTÓRICO DA ESCOLA SESI DJALMA PESSOA  

 

Surge em 2008, o início da construção do projeto da nova escola de Ensino Médio, na Avenida 

Orlando Gomes, terreno vizinho ao SENAI Cimatec. A Escola SESI Djalma Pessoa, Unidade 

de Negócio Piatã, mantida pelo Serviço Social da Indústria, Departamento Regional da Bahia 

(SESI DR-BA), uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, inaugurada em fevereiro 

de 2010. Recebeu o nome do primeiro superintendente do SESI e funcionário da instituição por 

40 anos.  

 

A Escola que atende a aproximadamente 1.600 alunos, distribuídos nos turnos matutino e 

vespertino, foi autorizada pelo Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia pela 

Resolução Nº 170/2011.  

 

A histórica e positiva atuação do SESI em educação é uma fonte importantíssima de 

conhecimentos teórico-práticos que referencia e estimula novas experiências educacionais, que, 

pelo nível de ensino, conteúdos e métodos propostos para o desenvolvimento das competências 

necessárias à formação do profissional contemporâneo, atendam às demandas da indústria, dos 

cidadãos e da sociedade. Nesse sentido, 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), o EBEP. 

Segue abaixo o cronograma de evolução de matrículas no EBEP-BA: 

 

Evolução de matrículas no EBEP – BA / 2000 a 2016 

ANO MATRICULAS 

2000 172 

2001 228 

2002 237 

2003 279 

2004 465 

2005 567 

2006 512 

2007 633 

2008 558 

2009 616 

2010 605 
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2011 579 

2012 544 

2013 584 

2014 594 

2015 

2016 

2017 

530 

485 

 

 

 

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 

estabalecer 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 complementada 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 e segunda série do Ensino Médio dar-se-á mediante 

presença do responsável financeiro de acordo com a ordem de convocação nas datas e horários 

especificados previamente em conformidade com os requisitos legais e institucionais.  
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EBEP 

Além da formação geral, garantida pelo currículo do Ensino Médio do SESI, o estudante 

inserido no programa tem a oportunidade de, em concomitância com o 3º ano do ensino médio, 

em turno oposto, cursar as disciplinas/módulos específicos que compõem o itinerário formativo 

da educação profissional técnica de nível médio escolhido. 

 

Seguem cursos técnicos ofertados no período de 2003-2016:  

Alimentos  Manutenção Industrial  

Automação Industrial  Mecânica de Precisão 

Comunicação Visual Mecatrônica 

Construção Civil Mineração 

Construção Naval  Mobiliário 

Desenvolvimento de Software Petroquímica 

Edificações Plásticos 

Eletrotécnica Processos Industriais  

Fabricação Mecânica Processos Mecânicos 

Fabricação Mecânica Informática 

Impressão Offset Redes de Computadores 

Jogos Digitais Segurança do Trabalho 

Logística Refrigeração 

Manutenção Automotiva Vestuário 

Manutenção Elétrica Mecânica Automotiva 

Mecânica Telecomunicações 

Meio Ambiente Soldagem 

Metalurgia  

 

Concluído o 3º ano 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 dois anos, e, após ter 

realizado um trabalho de final de curso e concluído com desempenho satisfatório todo percurso 

formativo, estará apto a 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. 
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4.1  DECLARAÇÃO ESTRATÉGICA DO SESI  

 

MISSÃO DO SESI 

Prover e operacionalizar soluções em educação e qualidade de vida visando à sustentabilidade 

da indústria na Bahia. 

 

VISÃO DO SESI 

Ser referência na promoção da competitividade da indústria do estado da Bahia. 

 

4.2 VALORES DO SISTEMA FIEB ÉTICA 

 

ÉTICA 

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

das inter-relações com clientes, força de trabalho, mantenedores, fornecedores e sociedade. 

 

TRANSPARÊNCIA 
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Transparência das inter-relações com clientes, força de trabalho, mantenedores, fornecedores e 

sociedade. 

 

VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS 

A busca e promoção incessante de efetiva participação sinérgica no processo de gestão visam 

resgatar as necessidades de autorrealização da força de trabalho. O Sistema FIEB 

reconhecerá, por meio de critérios claros e justos, o desempenho e comprometimento dos seus 

colaboradores. 

 

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. 

 

FOCO NO CLIENTE 

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

assegurados pela constante prospecção das suas necessidades. 

  

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 

 

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: 

 

CLIENTE 

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

dos industriários e seus dependentes. 
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MANTENEDOR 

Otimizar os recursos disponíveis, ampliando o atendimento à indústria e contribuindo para o 

aumento de sua competitividade. 

 

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. 

FORNECEDOR 

Manter um relacionamento ético, contribuindo com o desenvolvimento dos fornecedores. 

 

SOCIEDADE 

Fomentar a cultura de Organização sócio e ambientalmente responsável. 

 

Este Projeto Político Pedagógico foi elaborado tomando como base os princípios da Declaração 

Estratégica do SESI, expressados na Missão, Visão e Valores do Sistema FIEB, desdobrados 

nos eixos estruturados do programa curricular.  

 

 

4.4  ORGANOGRAMA  
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5.0 DIAGNÓSTICO  
 

A Escola SESI Djalma Pessoa, fica localizada em Piatã, bairro próximo à Avenida Paralela, 

região que tem ampliado o número de empreendimentos residenciais e à comunidade do Bairro 

da Paz, onde a maioria de sua população é considerada carente. Até 2014, os alunos desta escola 

são, em sua maioria de baixa renda, filhos(as) e dependentes dos trabalhadores da indústria, 

egressos de escolas públicas e bolsistas de escolas particulares. A partir de 2015 passou a ser 

cobrada mensalidade para novos alunos matriculados na 1ª série do Ensino Médio, havendo 

concessão de bolsa integral, via processo seletivo, com cota para os que comprovarem a renda 

familiar de até 1,5 salário mínimo. 

 

6.0 FUNDAMENTOS 

 

(...) Este documento contempla o Estatuto da Criança e do Adolescente e as 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 a autoestima dos estudantes 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. (...) 

 

São, também, objetivos da ação educativa da Escola SESI Djalma Pessoa: 

 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 

traduzam o compromisso de todos na melhoria da qualidade do processo educativo, com 

o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, mediante participação do grêmio estudantil 

e grupo representativo de pais;   

 Promover a integração escola-comunidade;  

 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;   
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 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;  

 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. 

 Ofertar e estimular atividades extracurriculares. 

 Estimular o ingresso dos estudantes à Iniciação de Pesquisa científica. 

 

7.0  MARCOS EDUCACIONAIS 

 

“Descrição e 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 e ALVES, 2000, p. 62). 

 

7.1  MARCO SITUACIONAL 

 

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

produção, o próprio ambiente escolar e o comportamento das pessoas. A internet e, mais 

especificamente, as redes sociais, a telefonia celular e outros meios de comunicação passaram 

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

 

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

comunicação como televisão, internet, redes sociais, 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.  

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

Por fim, considerando que o Projeto Político Pedagógico não pode ficar distante do contexto 

histórico, torna-se indispensável levar em consideração a realidade do País. A Escola SESI 

Djalma Pessoa, a partir do entendimento de que o mundo constitui-se num campo de 
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possibilidades, tem como desafio desenvolver uma Educação Básica de qualidade, articulada 

com a Educação Profissional, buscando contribuir para a mudança da realidade atual do país, 

promovendo atitudes humanizadas para a construção de posicionamentos reflexivos e críticos 

que levem ao bem comum, e a justiça social. 

 

7.2. 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. (PAULO FREIRE, 2002, p. 10) 

 

 

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 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 de trabalho quanto no familiar e em outros espaços. 

Destaca-se a solidariedade, por tornar-nos mais humanos; o respeito, que é necessário nas 
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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 Djalma Pessoa, 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. 

 

De acordo com o depoimento dos estudantes que fizeram parte do grupo focal, valores como 

honestidade, respeito e atitudes básicas de educação são imprescindíveis na convivência 

escolar. 

 

Assim, a educação proposta pela Escola SESI Djalma Pessoa desenvolve suas atividades de 

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

demais educadores da instituição; 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 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 equipe pedagógica.  

 

Só através do diálogo e da produção de 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 sejam cada vez mais imprescindíveis.  

 

Outra vertente a ser incluída no projeto de educação desenvolvido pela escola diz respeito à 

questão da tecnologia. O grande desafio será o de desenvolver a capacidade de avaliar e de fazer 

escolhas sobre qual tecnologia usar, sabendo diferenciar o que é consumismo e o que 

corresponde às reais demandas da instituição nesta área. 

 

As escolhas têm que considerar as mudanças concretas e, para tal, é preciso aprender a indagar 

e achar respostas sobre o que originou determinada tecnologia; de que decorre a mudança 
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tecnológica e a quem beneficia. Perceber a origem das mudanças é perceber, também, para onde 

aponta a dinâmica mundial, a tecnologia e a demanda, a fim de alcançar os objetivos propostos. 

 

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 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. 
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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 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. 

 

7.3  MARCO OPERACIONAL 

 

7.3.1. DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 

Construir uma escola que contribua na formação daquele homem e daquela sociedade, 

expressos anteriormente no marco doutrinal é o desejo de toda a comunidade escolar. Em 

virtude disto, optou-se por uma educação que tem como referência a realidade, que propicia a 

reflexão pelo desenvolvimento da consciência crítica, respeitando o aluno em suas crenças, seus 

valores morais, culturais e éticos. 

 

A Escola SESI Djalma Pessoa, 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 e dialógica, adotada como proposta, poderá propiciar uma ação 

transformadora, favorecendo o desenvolvimento de trabalhos colaborativos e permite o 

exercício da autonomia do aluno, tornando-o responsável pela construção do seu conhecimento. 

 

Esta proposta parte da ideia 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). 
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Esta metodologia, assumida pela equipe de educação da escola, é aquela que possibilita a troca 

entre discentes e docentes, que tenha flexibilidade, que respeite o aluno na sua individualidade, 

levando-o a formação de uma consciência crítica e transformadora. 

 

As competências, habilidades e compromissos assumidos pelos docentes da Escola SESI 

Djalma Pessoa são desenvolvidos tendo em vista a aprendizagem dos alunos. O professor 

enquanto mediador dessa ação deve partir da realidade e dos conhecimentos prévios dos alunos, 

por meio do diálogo e ações 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 alunos, considerando que eles são sujeitos capazes de transformar suas 

práticas sociais, profissionais, políticas e econômicas. 

 

O trabalho docente deve também 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 à ética.  

 

Diante das atividades docentes descritas anteriormente, possibilita o aluno 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.  

 

7.3.1.1. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AÇÃO EDUCATIVA 

 

Socializar o conhecimento significa garanti-lo a todos, através de políticas que zelem pela 

inclusão, isto tem diversas implicações nas políticas educacionais e nas posturas dos 

educadores. A eles cabe estimular o desenvolvimento de uma maneira de pensar autônoma e 
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transformadora por parte dos educandos. Para socializar o conhecimento numa perspectiva 

holística é importante valorizar a realidade dos estudantes como ponto de partida para trabalhar 

conhecimentos que expliquem essa realidade, e, ao mesmo tempo, o mundo. Como afirma 

Morin (2000, p. 55) 

A complexidade humana não poderia ser compreendida dissociada dos elementos 

que a constituem: todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o 

desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana” 
 

A Escola, tendo em vista a realidade apresentada no Marco Situacional e o ideal de educação 

apresentado no Marco Doutrinal, 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. Para a coordenadora pedagógica Liliã Menezes: 

“Toda a educação nos leva à profissionalização. Tudo aquilo que o aluno recebe enquanto 

valor científico e moral reverbera na profissionalização. Este aluno atuara com a bagagem 

recebida na escola”. (Informação verbal) 

 

Conscientes da importância do papel da Escola na formação da sociedade optam por uma 

educação que pressupõe o crescimento histórico-sócio-cultural do educando, para que seja 

capaz de construir novos conhecimentos, desenvolver a autonomia, buscar resoluções de 

problemas, a exercer a cidadania, expressar-se e comunicar-se, tornando-se livre e respeitado. 

 

Frente ao exposto acima a comunidade escolar 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. 

 Aprimorar a prática pedagógica, por meio de uma dinâmica interdisciplinar no Ensino 

Médio. 

 Valorizar a diversidade cultural, as tradições e formas próprias de expressão, resgatando a 

identidade do povo. 
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 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)  

 

7.3.2. DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

 

Considerando que a Escola SESI Djalma Pessoa 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 co-responsáveis pela 

execução e acompanhamento das ações. 

 

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. Para a vice-diretora Analúsia Sapucaia:  

Coordenar com pessoas e não coordenar pessoas é um aspecto imprescindível para 

que o gestor atenda o que dele se espera frente às novas demandas e paradigmas 

educacionais. Gerir com pessoas envolve dentre outras coisas administrar talentos, 

sentimentos, conflitos e rotina do ambiente escolar. Ele precisa atuar como agente de 

transformação e “mediador” do processo educativo (cf. Vasconcellos, 1989:88) e 

acionar posturas convergentes com práticas humanizantes e dialéticas, favorecendo a 

pluridimensionalidade educativa, assegurando práticas pedagógicas condizentes com 

o rápido crescimento tecnológico, cenário econômico mundial, consumo consciente e 
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sustentabilidade, questões éticas e necessidade de melhoria na qualidade das 

aprendizagens e da educação. (Informação verbal) 

 

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. 

 

7.3.2.1. 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 a Missão do SESI. 

 Promover o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das ações de forma 

participativa. 

 Realizar avaliação e adequação da estrutura organizacional da Escola. 

 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. 
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 Respeitar leis que regem a educação e normas institucionais, promovendo, sempre que 

necessário, as devidas intervenções para que sejam revisadas.  

 Garantir o cumprimento dos direitos e deveres de todos os segmentos da Escola, bem como 

as atribuições dos diversos profissionais e seus respectivos setores. 

 Reivindicar, nos espaços apropriados, os direitos dos colaboradores e da instituição. 

 Promover a integração entre as diversas áreas profissionais, bem como entre os segmentos 

da Escola. 

 Respeitar a pluralidade de ideias, 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. 

 

 

8.0 PRESSUPOSTOS E DIMENSÕES CURRICULARES 

 

A concepção curricular desta escola pretende ultrapassar a estrutura das disciplinas isoladas, 

desarticuladas e linear. Para tanto, compreende que é necessário o estabelecimento de uma 

relação de reciprocidade e colaboração entre as diversas áreas de conhecimento. 

 

O diálogo e a cooperação permanente são fundamentais para a compreensão das múltiplas 

relações que constituem o mundo e a vida, nos quais os sujeitos, mediados pela comunicação, 

organizam-se e interagem construindo saber, cultura e condições necessárias à existência. De 

acordo com as contribuições de Ferraço (2006), 

 

Pensar os currículos de uma escola pressupõe, então, viver seu cotidiano que inclui, 

além do que é formal e tradicionalmente estudado, toda uma dinâmica das relações 

estabelecidas, ou seja, para se poder falar dos currículos praticados nas escolas, é 

necessário estudar os hibridismos culturais vividos nos cotidianos. (FERRAÇO, 

2006. p. 10). 

 

O currículo deve, constantemente, redimensionar os espaços e tempos escolares, revendo as 

concepções e as práticas pedagógicas. Nesse contexto, a formação permanente dos educadores 

é indispensável, na medida em que promove a cooperação entre os envolvidos no processo 
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educativo e possibilita mudanças com base na práxis reflexiva, objetivando melhor qualidade 

para o processo de ensino – aprendizagem. 

 

O currículo nesta perspectiva, é 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 estudantes. Sob esta ótica, 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 Djalma Pessoa, alinhada às 

diretrizes do Departamento Nacional do SESI, adota o Currículo SESI Educação para o Mundo 

do Trabalho, admitindo 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. 

 

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 pelo Ensino Médio de maneira precípua, uma 

vez que entre as expectativas previstas para esta etapa tem-se “a preparação básica para o 
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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 adotado prevê 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. 

 

 

8.1 PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve ser entendida como um processo contínuo da educação relacionada ao 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem. É preciso que a avaliação seja diagnóstica, 

processual e mediadora, envolvendo toda a comunidade escolar.  

 

Nesta concepção: 

Avaliar não é apenas medir, mas, sobretudo sustentar o desempenho positivo dos 

alunos (...) não se avalia para estigmatizar, castigar, discriminar, mas para garantir o 

direito à oportunidade. As dificuldades devem ser transformadas em desafios, os 

percalços em retomadas e revisões, as insuficiências em alerta. (DEMO, 2000, p. 97). 

 

O caráter diagnóstico da avaliação assume a função de um processo abrangente, relacionado à 

aprendizagem do educando e concomitantemente a organização do ensino e as relações que se 

estabelecem em sala de aula. A avaliação processual constitui-se na análise e reflexão do 

programa de aprendizagem, das atividades curriculares, do desenvolvimento do educando, bem 

como da ação do 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 
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construção de conhecimento estabeleçam relação 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.  

 

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 planejada. Como diz um dos nossos  auxiliares de 

disciplina: “Para a melhoria do processo de avaliação escolar é necessário trabalhar as 

avaliações de forma prática, tendo suas contribuições das diversas maneiras para que os 

alunos possam perceber a necessidade dos mesmos no campo profissional”. (Informação 

verbal) 

 

O professor como avaliador desse processo, interpreta e atribui sentido e significado 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 
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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 Djalma Pessoa. 

 

 

8.2 AVALIAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação do processo ensino e aprendizagem estão relacionadas 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 

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. 
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 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. 

 

 

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 da 

aprendizagem. Em outras palavras: a avaliação deve estar vinculada ao que o professor e 

estudantes consideram conhecimento válido, útil, desejável e necessário ao seu processo de 

construção. Na perspectiva atual deve-se considerar o aluno como participante ativo e o 

professor como mediador e orientador desse processo.  

 

Assim, com base na reflexão da citação Libâneo e na prática pedagógica desenvolvida na 

escola, compreende-se que a avaliação diagnóstica é processual e por isso, em 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, a partir da análise do contexto dos estudantes, 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 Educação para o Mundo do Trabalho. 
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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.  

 

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. 

 

Avaliações Parciais 

 

As avaliações parciais serão desenvolvidas atendendo às diversas modalidades de 

aprendizagem: auditiva, visual e sinestésica. Para tanto os instrumentos aplicados 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. 

 

Avaliações Finais 

 

As Avaliações finais serão desenvolvidas por área de conhecimento: Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias – Área I, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Redação, Área II, 

Ciências Humanas e suas Tecnologias – Área III e Matemática e suas Tecnologias – Área IV. 

As provas serão aplicadas em dias consecutivos, com a duração de 4 horas para as Áreas I, II e 
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III e a Área IV terá duração de 2 horas. O caderno de prova conterá 10 questões de cada 

disciplina da área e valerá 4,0 pontos.  

 

Avaliações de 2ª Chamada 

 

O(a) estudante poderá, excepcionalmente, submeter-se à segunda chamada das avaliações 

realizadas, caso sofra impedimento comprovado com atestado médico. O responsável deverá 

comunicar o impedimento à Secretaria e comparecer à escola para preencher requerimento, 

solicitando a segunda chamada no prazo de 48 horas, anexando documento que comprove o 

fato ocorrido. Será cobrada uma taxa por disciplina de acordo com o que rege no contrato. 

 

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 6 pontos no primeiro e no segundo trimestre, será 

aplicada uma prova de recuperação paralela. As dificuldades apresentadas pelos estudantes 

serão trabalhadas em monitorias e na retroalimentação realizada pelos docentes em sala de aula. 

 

Avaliação de Recuperação Final 

 

Além da recuperação paralela ao final da 2ª unidade, 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), calculados a partir da fórmula: 

Apf (aproveitamento final) = AGD (aproveitamento global da disciplina) x 0,6 + AF (avaliação final) 

x 0,4  
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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 Djalma Pessoa. 

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 Djalma Pessoa 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.  

 

8.3 PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 

 

Processo avaliativo do NAE 

 

 

SEMINÁRIO – avaliação por desafio 

(2,0 pontos) 

Avaliação Dialógica – 

simulado 

(4,0 pontos) 

ATIVIDADE POR 

DISCIPLINA1 

(2,0 pontos) 

ATIVIDADE POR 

DISCIPLINA2 

(2,0 pontos) 

 

A avaliação ocorrerá em apresentação de 

seminário em equipe, onde o aluno deverá 

propor uma resposta ao desafio da oficina 

juntamente com a equipe. 

 

1. Identificação e definição do desafio ou 

questão problema. Em reunião de 

planejamento com a coordenação pedagógica 

e os professores de todas as disciplinas é 

construída a teia, onde se especifica o 

conteúdo de cada disciplina a partir da 

temática da oficina. 

2. A temática da oficina é escolhida pela 

coordenação pedagógica e docentes 

considerando temas atuais e relevantes. 

3. Após escolha do tema da oficina e do 

desafio é feita a seleção de um filme que será 

apresentado aos estudantes na divulgação das 

oficinas. 

4. A apresentação para os estudantes no 

início do ano letivo: 

*É realizada uma reunião no auditório ou 

biblioteca escolar os docentes sensibilizam os 

estudantes através de um debate com a 

Esta avaliação é 

composta de 50 

questões, cinco de cada 

disciplina com exceção 

de inglês e espanhol, 

com valor de 0,08 (oito 

centésimos) que 

corresponderá a 4 

pontos para todas as 

disciplinas, por ser esta 

avaliação 

multidisciplinar. Em 

inglês e espanhol os 

estudantes serão 

avaliados apenas na 

língua escolhida para 

proficiência no Ensino 

Médio. O mapeamento 

das competências se 

dará mediante definição 

dos descritores 

considerando a temática 

de cada oficina e 

disciplina. 

Esta atividade será 

realizada por cada 

disciplina, onde terá como 

pontuação total 2,0 (dois 

pontos) para cada uma 

delas, respeitando o prazo 

estabelecido no calendário 

escolar. Pode ser um teste, 

trabalho em equipe, 

vídeos, debates, dentre 

outros escolhido pelo 

docente e mediado pela 

coordenação. Os 

estudantes serão 

informados dos descritores 

utilizados no instrumento. 

 

Esta atividade será 

realizada por cada 

disciplina, onde terá como 

pontuação total 2,0 (dois 

pontos) para cada uma 

delas, respeitando o prazo 

estabelecido no calendário 

escolar. Pode ser um teste, 

trabalho em equipe, 

vídeos, debates, dentre 

outros escolhido pelo 

docente e mediado pela 

coordenação. Os 

estudantes serão 

informados dos descritores 

utilizados no instrumento. 
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Processo avaliativo do 1º ano 

 

 

Processo avaliativo 2º E 3º ANO 

 

9.0 ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO PEDAGÓGICA 

A Escola, tendo em vista a realidade apresentada no Marco Situacional e o ideal de educação 

apresentado no Marco Doutrinal, assume o compromisso de contribuir para a construção de 

temática das oficinas a serem ministradas no 

ano letivo. 

Oficina: Ciência e Tecnologia - Eureka 

Exemplo de desafio: Analisar as questões 

relativas ao fazer ciência e da tecnologia na 

produção do conhecimento ao longo da 

história da humanidade. 

 

Logistica da apresentação 

5. O processo de construção do seminário, é 

acompanhado e mediado por todos os 

docentes, quer seja na sala de aula quer seja 

nas aulas de orientação. Além disso, o 

estudante pode procurar no horário de 

orientação o seu professor tutor ou um 

professor de disciplina comum ao tema. 

6.No dia da apresentação os estudantes tem 

um tempo de 20 minutos para se organizarem 

nos espaços. Cada equipe tem 20 minutos 

para expor suas ideias e 5 para os 

questionamentos dos docentes avaliadores 

(no máximo três perguntas por equipe). 

- As apresentações acontecerão em dois 

espaços: auditório e biblioteca. 

- Cada espaço será acompanhado pelos 

docentes da área predominante da oficina. 

- A composição da nota se dará mediante a 

avaliação feita pela equipe de professores que 

assistirem as apresentações. Ao final de cada 

manhã deverão se reunir para discussão e 

conclusão da nota. A ficha avaliativa será 

entregue à coordenação pedagógica no 

mesmo dia da apresentação das equipes. 

AVALIAÇÃO 

PARCIAL 1 

AVALIAÇÃO 

PARCIAL 2 

SEMINÁRIO AVALIAÇÃO 

FINAL 
TOTAL DE 

PONTOS 

2,0 2,0 2,0 4,0 10,0 

AVALIAÇÃO 

PARCIAL 1 

AVALIAÇÃO 

PARCIAL 2 

MOSTRA DE ARTES 

CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

AVALIAÇÃO 

FINAL 

TOTAL DE 

PONTOS 

2,0 2,0 2,0 4,0 10,0 

file://ssp218-001/SESIPIATA/Sesi/Publico/EDUCAÇÃO/COORDENACAO%20PEDAGOGICA/EDUCAÇÃO/2015/NAE/LOGÍSTICA%20DE%20SEMINÁRIO/III%20UNIDADE/Logística%20Seminário%20III%20unidade%20%202015%20corrigido%2022.10%20versão%20finalizada..pdf
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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. Conscientes da importância do papel e função 

social da Escola na formação da sociedade a equipe pedagógica opta por uma educação que 

pressupõe o crescimento histórico-sócio-cultural do educando, para que seja capaz de construir 

novos conhecimentos, desenvolver a autonomia, buscar resoluções de problemas, a exercer a 

cidadania, expressar-se e comunicar-se, tornando-se livre e respeitado. Frente ao exposto acima 

a comunidade escolar reafirma o seu compromisso, buscando:  

 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; 

 aprimorar a prática pedagógica, por meio de uma dinâmica interdisciplinar no Ensino 

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).  

 

Considerando a importância da “ação-reflexão x ação” para o bom desenvolvimento da práxis 

educativa e sucesso dos nossos estudantes, apresentamos a seguir alguns pontos importantes 

que nortearão as ações a serem desenvolvidas na Escola. Tais informações estão articuladas aos 

demais documentos da escola, como: Currículo e Regimento Escolar, que estão disponíveis 
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para consulta na biblioteca.  Vale salientar que tais documentos são de extrema relevância como 

subsídio para a atuação dos docentes que atuam na Escola SESI Djalma Pessoa. A esse respeito, 

Paulo Freire (1987) afirma que “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão” 

 

9.1  ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES 

 

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 4), 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. 

 

Os coordenadores pedagógicos realizam a cada unidade letiva a análise e validação dos planos 

de curso ou aulas, e orientação aos docentes para os ajustes necessários, considerando os 

documentos normativos, políticas e diretrizes da Rede SESI de educação e o programa 

curricular, por meio de formação continuada nos momentos de Coordenação Pedagógica 

(CP’s). 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. 

 

Durante cada unidade letiva, são realizadas observação de aulas, onde é analisada a prática 

docente com os planejamentos desenvolvidos. Para o feedback é agendado posteriormente um 

momento individualizado ou coletivo entre docente e coordenador pedagógico. Com base nas 

observações de aula são organizados seminários e palestras com temáticas atuais e relevantes 

na área de educação. 

 

Após os resultados das avaliações parciais, discute-se com os professores estratégias e 

metodologias bem sucedidas que resultaram na aprendizagem dos estudantes e melhoria do seu 

desempenho, para serem desenvolvidas também nas disciplinas que tiveram baixo desempenho, 

antes da aplicação das avaliações finais. Os docentes das disciplinas em que a maioria dos 

estudantes não alcançaram a média, participarão juntamente com a equipe pedagógica, 



44 

 

professor tutor, professores líderes e líderes de turma, de uma reunião para análise dos 

resultados na busca de soluções para reverter à situação e elaboração de um plano de ação, a 

ser desenvolvido antes das avaliações finais. 

 

Ao final de cada unidade é realizado o Conselho de Classe com professores, equipe pedagógica 

e líderes de turma, para avaliação do desempenho do processo de ensino e de aprendizagem, 

baseado em critérios qualitativos e quantitativos. Para as séries ou segmento de ensino que no 

resultado geral, a maioria dos estudantes ficaram abaixo da média, será feita uma análise, 

especificando as causas desse resultado e propondo ações de melhoria para a próxima unidade. 

 

Organização dos CPS semanais 

SERIADOS 
 

DIA 
 

MATUTINO 
 

VESPERTINO 

Todos/Convencional  Terça-feira 09:50 às 11:30 13:50 às 15:30 

Todos/NAE Terça-feira 8:30 ás 12:00 
 

13:30 às 16:00 

 

 

9.2  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 portaria não 

permitir a entrada do estudante nas dependências da escola, fazer o registro das situações e 

informar à Central de Atendimento que deverá manter contato telefônico com a família 

comunicando o ocorrido. Na reincidência a família será informada pela Central que o 

estudante só entrará na escola acompanhado do responsável. 

 Para melhor aproveitamento escolar, o estudante deverá chegar pontualmente às aulas, 

tendo uma tolerância máxima de 15 minutos, eventualmente, para acesso à sala de aula, 

apenas no 1º horário. Após esse prazo o estudante terá acesso à escola a partir do 2º 

horário. 

 Atrasos a partir do 2º horário, o estudante não terá acesso à escola, exceto com atestado 

médico (comparecimento) ou acompanhamento do responsável. A Central fará o 

comunicado à família, em tempo real, e informará que o responsável será convocado em 

casos de reincidência.  
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 Qualquer situação que comprometa a rotina da sala de aula, após intervenção e gestão 

da situação pelo docente, o estudante eventualmente poderá ser encaminhado à Central 

para atendimento e orientação do setor psicopedagógico. O professor deverá encaminhar 

o estudante via auxiliar de disciplina, informando a ele o assunto da respectiva aula. A 

família será informada pela Central em tempo real, através de contato telefônico. 

Posteriormente o registro da situação deverá ser enviado por e-mail para a Coordenação 

Pedagógica e vice direção. Os estudantes retornarão para a sala somente na aula do 

professor seguinte. Após atendimento os estudantes deverão realizar uma pesquisa sobre 

o conteúdo da aula e entregar ao professor na aula seguinte.   

 Em caso de dúvida do professor sobre a ação tomada em relação ao estudante 

encaminhado, o esclarecimento acontecerá após a aula com a Coordenação Pedagógica 

ou SOEP e não com o estudante; 

 Os aparelhos celulares, eletroeletrônicos, fones de ouvido e jogos eletrônicos deverão ser 

desligados antes da entrada na sala de aula. Apenas será permitido o uso deles sob 

orientação do professor. Em caso de descumprimento, após intervenção e gestão da situação 

pelo docente, eventualmente o estudante será encaminhado com o aparelho à Central de 

Atendimento/SOEP. 

 

Horário de funcionamento da Escola 

Matutino Vespertino 

7h00 às 12h20min 13h00 às 18h20min 

 

 

9.3 NÚCLEO DE PESQUISA DA ESCOLA SESI DJALMA PESSOA 

 

O Núcleo de Pesquisa Escola SESI Djalma Pessoa foi criado com o objetivo de unificar e 

desenvolver as iniciativas de projetos e de pesquisa na Escola SESI Djalma Pessoa, a partir da 

criação de um espaço de referência em pesquisa com metodologia de gestão e desenvolvimento 

de projetos (PMBOK), fluxo de análise de projetos, estrutura científica (iniciação científica 

júnior) e desenvolvimento de uma dinâmica de trabalho inter e transdisciplinar (interseriação). 

Além disso, seu conceito de trabalho está fundamentado em um ambiente de cultura livre, onde 

todos possam ser colaboradores participativos e se sentirem confortáveis para trocar ideias, 

opiniões e compartilhar da mesma visão e objetivos.  
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Desta forma foram desenvolvidos e elaborados a visão, missão e valores do Núcleo de Pesquisa 

Escola SESI Djalma Pessoa que define sua natureza, cultura de trabalho e seu objetivo dentro 

da Escola SESI Djalma Pessoa e na rede Sesi Bahia de Educação. Sua construção foi realizada 

pelos professores, coordenação pedagógica e direção. A missão e os objetivos foram 

desenvolvidos com base nas macros estratégias do sistema FIEB que traz como base a 

inovação, desenvolvimento sustentável, educação de qualidade e soluções para qualidade 

de vida.  

 

A missão, os objetivos e valores citados anteriormente, seguem descritos abaixo:  

 

Visão: Ser reconhecido como referência em projetos de pesquisa adequados aos parâmetros 

científicos com foco na qualidade e na integração entre as diversas áreas do conhecimento, 

proporcionando o apoio, incentivo e suporte para o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares e transdisciplinares, com vistas a melhoria na formação do educando para o 

mundo do trabalho. 

 

Objetivos: Desenvolver, analisar, facilitar, replicar, apoiar e divulgar a pesquisa, sobretudo 

desenvolver processos e projetos que gerem valor e soluções para a Escola SESI Djalma Pessoa 

e Rede Sesi de Educação na busca pela excelência na educação básica e na formação do 

educando para o mundo do trabalho. 

 

Valores: 

1. Os colaboradores que integram o Núcleo de Pesquisa Escola SESI Djalma Pessoa são 

solidariamente responsáveis pelas decisões tomadas e validadas pela Escola SESI Djalma 

Pessoa e devem adaptar-se às características definidas pelo Núcleo de Pesquisa Escola SESI 

Djalma Pessoa. 

2. Os projetos trazem como foco o desenvolvimento do estudante em relação à pesquisa e 

produção científica, sendo esta a concepção que norteará todas as etapas do processo de 

pesquisa. 

3. Os desenvolvedores de projeto deverão definir as estratégias necessárias ao desenvolvimento 

da pesquisa em planos de periodicidade plausíveis, assim como serem responsáveis pela 

avaliação do trabalho realizado. 

4. As propostas de pesquisa a serem desenvolvidas deverão usar a metodologia de projetos do 

PMBOK como referência. 
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5. A definição do projeto de pesquisa deverá passar por um processo de análise, reflexão e 

avaliação do Núcleo de Pesquisa Escola SESI Djalma Pessoa e coordenação pedagógica da 

Escola SESI Djalma Pessoa, de modo que seja possível administrar recursos e desenvolver 

dispositivos facilitadores de aquisição de saberes. 

6. Utilizar indicadores como instrumento de acompanhamento e avaliação dos resultados 

apresentados pelos estudantes e docentes envolvidos no projeto. 

7. Reconhecer e aceitar criticamente diferentes pontos de vista, procurando ter sempre os 

direcionadores e documentos institucionais, bem como o grupo de pesquisa como referência 

inspiradora. 

8. Procurar articular as ações com os demais colaboradores do Núcleo de Pesquisa Escola SESI 

Djalma Pessoa e apoiá-los ativamente no desenvolvimento dos projetos. 

9. Manter uma relação atenciosa, crítica e fraterna com os demais professores, estando atento 

às necessidades dos colegas e prestar-lhes ajuda quando necessário. 

10. Perceber o Núcleo de Pesquisa Escola SESI Djalma Pessoa dentro de um processo 

colaborativo, onde não existe hierarquia entre os integrantes, mas sim um professor líder 

definido pela escola para articulação das ações referentes ao Núcleo de Pesquisa.  

 

A estrutura organizacional do Núcleo de Pesquisa Escola SESI Djalma Pessoa tem como 

princípio a integração entre as áreas do conhecimento e a dinâmica de trabalho e 

desenvolvimento de projetos inter e transdisciplinares. Sua organização está fundamentada em 

três áreas, sendo elas: Ciências da Arte e Linguagem, Ciências Naturais, Tecnológicas e 

Humanas e Tecnologias Educacionais.  

 

Os projetos desenvolvidos dentro do Núcleo de Pesquisa Escola SESI Djalma Pessoa seguem 

uma estrutura de projetos, onde toda a sua elaboração e desenvolvimento passam por um fluxo 

de análise realizada pela Coordenação Pedagógica, Equipe Técnica do Núcleo de Pesquisa e 

Direção da Escola. Os projetos avaliados tem como foco o desenvolvimento científico 

(inovação), desenvolvimento do aluno (metodologias de ensino e aprendizagem) e 

desenvolvimento de soluções efetivas (excelência na gestão de recursos e cultura por 

resultados).  
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PROJETO 

TERMO DE 

ABERTURA 

SIM 

SIM 

NÃO 

NÃO 

SAÍDA 

ENTRADA 

Coordenador Pedagógico: 

1 – Acompanhar as etapas do projeto 

executadas pelo professor. 

Professor Líder do Projeto: 

1 - Executar as etapas planejadas; 

2 – Monitorar das etapas planejadas; 

3 – Medir os resultados esperados. 

Preenchimento 

Suporte Núcleo de pesquisa. 

Análise Pedagógica 

Coordenador Pedagógico 

Análise da Gestão 

Direção 

Necessidade de 

aprimoramento 

pedagógico. 

Necessidade de 

aprimoramento 

técnico. 
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Desta forma, o Núcleo de Pesquisa Escola SESI Djalma Pessoa busca realizar o alinhamento 

entre a gestão escolar do Sesi, as relações institucionais e a estrutura física das Escolas Sesi e 

do sistema FIEB, no desenvolvimento de projetos com padrão científico voltados para a 

promoção de uma educação empreendedora, de qualidade e inovadora para a indústria e para a 

sociedade, com vistas na melhoria contínua na formação dos estudantes da rede Sesi. 

 

 

9.3.1 PROJETOS ACOMPANHADOS PELO NÚCLEO 

 

9.3.1.1 MOSTRA DE ARTES, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Tem como justificativa auxiliar a compreensão dos conhecimentos científicos e tecnológicos 

contemporâneos como resultados de uma construção humana, estimular a pesquisa, o debate e 

a difusão dos conhecimentos além de reconhecer o papel da ciência e tecnologia na vida 

humana, sua presença no mundo cotidiano e seus impactos na vida social. O que é apresentado 

na culminância, portanto, é o resultado dos diversos projetos desenvolvidos durante o ano 

letivo, se consolidando em um rico processo de aprendizagem dos alunos, com a participação 

efetiva e indispensável dos docentes que fazem do SESI um lugar da (re) construção dos saberes 

e da beleza da vida. 

 

 

9.3.1.2 SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA 

 

O Decreto Federal 84.631/80 institui a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca a ser 

comemorada anualmente de 23 a 29 de outubro, que tem como objetivo chamar atenção da 

sociedade para o verdadeiro papel da biblioteca. Com isso, as Bibliotecas da rede SESI de 

educação, os Núcleos de Documentação e Informação - NDI’s do SENAI e a biblioteca da Sede, 

organizam para outubro, em comemoração a esta semana, atividades culturais ligadas ao teatro, 

artes plásticas, artesanato, música etc., objetivando as comemorações e demonstrando a 

pluralidade cultural que deve ter toda biblioteca, expondo desta forma que o seu papel não deve 

se restringir apenas ao acesso ao seu acervo bibliográfico. O projeto tem como objetivo mostrar 

aos usuários que as Bibliotecas Escolares além de ser um ambiente de busca de informações 

nos mais variados suportes, do livro à publicação eletrônica, são também integradas a outras 

atividades culturais.  
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9.3.1.3  PROJETO CADA CABEÇA  UM CHAPÉU 

 

Têm como objetivo proporcionar aos estudantes conservados, aprovados pelo conselho de 

recuperação, indicados pelo professor e em acompanhamento por profissional, do 1º ao 3º ano, 

um espaço que contribua para fazer com que as funções que ainda não foram aprendidas, sejam 

compreendidas e utilizadas no exercício de seu cotidiano, adquirindo novas habilidades, pois o 

exercício cognitivo ajuda a mudar o próprio cérebro. A estimulação cognitiva tem como 

objetivo central melhorar ou recuperar os déficits existentes nas capacidades cognitivas.  

 

O estudante do ensino médio que tem dificuldades no exercício da lógica, da memória, 

pensamento crítico e independente, que não consegue fazer uso do pensamento reversível 

difundido por Piaget, encontra na estimulação cognitiva o apoio para desenvolver as 

capacidades que ainda não foram alcançadas. Com a estimulação cognitiva podemos modificar 

a conduta mediante a manipulação dos seus processos internos (caminhos de pensamentos 

construídos cerebralmente através dos neurônios), melhorando a qualidade de vida, a 

aprendizagem e sua atuação na sociedade, bem como na sua família, fazendo com que as 

funções que ainda não foram apreendidas, sejam compreendidas e utilizadas no exercício de 

seu cotidiano, adquirindo assim as competências que já deveriam ser desenvolvidas.  

 

9.3.1.4  GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

É uma organização que representa, de forma legítima e democrática, os interesses dos 

estudantes com fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais. Em parceria com a 

equipe de educação da escola, é ação do Grêmio pensar e propor sugestões que visem o 

aprimoramento da educação, buscando de forma ética e responsável defender seus direitos, não 

perdendo de vista o cumprimento de seus deveres. 

 

 

9.3.1.5 NAE – NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESSENCIAL – PROJETO 

PILOTO DESENVOLVIDO A PARTIR DE 2014. 

 

O ritmo das apressadas mudanças, que acontecem em tempo real, a competição global, a 

revolução tecnológica, tomando espaço cada vez maior, novos negócios e a globalização, 

introduzem em nosso cotidiano uma complexidade sempre crescente, pois as palavras de ordem 
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são: qualidade e excelência. Portanto, temos como resultado desse cenário global, altamente 

competitivo e dinâmico, instituições forçadas a se adaptarem rapidamente, de forma a 

garantirem sua sobrevivência. Assim, com as mudanças da sociedade contemporânea, uma 

nova forma de entender o ensino e a aprendizagem é exigida.  

 

Foi em busca dessas respostas que a Escola SESI Djalma Pessoa no seu processo de 

implantação da proposta curricular Educação para o Mundo do Trabalho. ousou desenvolver 

uma metodologia de ensino com forte defesa na pesquisa científica e na inter e 

transdisciplinaridade. 

 

A partir de experiências como a da Escola da Ponte e da proximidade com a metodologia 

utilizada no Sesi do Paraná, que tem como foco a interseriação, oficinas de aprendizagem e 

estudantes como sujeito principal do processo educativo, os educadores da Escola SESI Djalma 

Pessoa, inseridos no contexto de discussão que objetivava concentrar as diversas iniciativas de 

pesquisa e demais projetos pedagógicos da escola, constituíram o Núcleo de Pesquisa  

contemplando todas as áreas do saber, favorecendo um ambiente de acolhimento a educadores 

e estudantes pesquisadores para desenvolvimento e estruturação dos projetos da escola. 

 

Esse Núcleo de Pesquisa tem como visão produzir projetos de pesquisa adequados aos 

parâmetros científicos com foco na qualidade e na integração entre as áreas do conhecimento, 

bem como oferecer apoio, incentivo e suporte para o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares e transdisciplinares, com vistas à melhoria na formação do educando. 

 

Traduzindo esta visão e considerando a necessidade de utilizar novas estratégias para aprender 

significativamente, foi implantado o Núcleo de Aprendizagem Essencial – NAE, utilizando a 

metodologia de interseriação e oficinas de aprendizagem, trazendo como diferencial dos 

modelos já implantados o trabalho com iniciação, pesquisa e produção científica no ensino 

médio, comumente visto como do ensino superior. Apresenta como proposta aplicar uma 

metodologia de ensino e aprendizagem em que teoria, prática e cotidiano se entrelacem de 

forma significativa, através do envolvimento em projetos de pesquisa e na participação em 

ambientes que incentivem o desenvolvimento do inventar, pesquisar, pensar e refletir na 

consequente busca pela apropriação dos saberes de forma autônoma, reflexiva, atuante e 

diversificada, considerando os pilares do aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser 

e aprender a conhecer, propondo: 
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 Favorecer a aquisição da aprendizagem significativa através da participação em projetos 

desenvolvidos em torno de situações problemas ou desafios que levem à descoberta de 

novos conhecimentos necessários para a sobrevivência no mundo moderno. 

 Promover estudos inter e transdisciplinares, focado em experiências, projetos, pesquisas on-

line, interatividade, orientação individual e grupal. 

 Desenvolver educandos ativos e educadores mediadores da aprendizagem. 

 Favorecer o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe. 

 Ampliar a conscientização da importância da cidadania e da responsabilidade social. 

 Desenvolver a habilidade em tomada de decisão frente às situações problemas apresentadas. 

 Aprimorar a capacidade da associação de ideias. 

 Desenvolver o perfil de liderança, norteado pela visão sistêmica dos processos 

desenvolvidos. 

 

9.3.1.6 INTERVALO CULTURAL 

 

Este projeto visa estimular a criatividade e promover a alfabetização estética e formação de 

plateia dos educandos frente a sua atuação como cidadão pertencente à comunidade escolar, 

propiciando assim o desenvolvimento de sua autonomia e criticidade por meio das linguagens 

artísticas da música, teatro, dança e artes visuais. Durante o processo de experimentação e 

aprendizagem colaborativa serão apresentadas as produções audiovisuais, proporcionando 

vivências artísticas elaboradas pelos educandos e profissionais da área de educação. Visa ainda 

elevar a autoestima, elemento contributivo para a melhoria do desempenho escolar, além de 

oferecer um intervalo integrativo. 

 

 

9.3.1.7 TORNEIO E CAMPEONATOS DE ROBÓTICA 

 

Segundo Jacques Delors, o presente século colocará em xeque a educação. É cada vez maior o 

consenso de que ela deverá transmitir aos alunos não apenas saberes (conhecimento), mas 

também o saber fazer (conhecimento prático), adaptado à civilização cognitiva, que é a base 

para o futuro. De acordo com essa visão, o mero acúmulo de conhecimentos durante toda uma 

vida já não é uma prática possível, tampouco adequada ao estudante. Pensando nisso, o torneio 

de robótica deve incentivar o aluno a aproveitar ao máximo todas as oportunidades de atualizar-

se, aprofundar-se e enriquecer-se das primeiras aprendizagens educacionais, a fim de adaptar-

se a um mundo em constante transformação. 
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Sabe-se que a FLL foi criada pela Fundação FIRST ("For Inspiration and Recognition of 

Science and Technology") em parceria com LEGO Group com a finalidade de divulgar o 

conceito da FIRST, de inspirar e celebrar a ciência e tecnologia entre os jovens, utilizando 

contextos do mundo real. A cada ano o programa baseia-se num tema diferente, relacionado 

com as ciências e a comunidade internacional, e, assim, cada desafio dentro da competição é 

ligado a esse tema. Por isso, a linha do torneio interno de robótica segue a da FLL (FIRST 

LEGO League), que é um programa internacional para crianças e jovens, com idades de 9 a 

14 anos nos Estados Unidos da América e no Canadá e de 9 a 16 anos nos demais países. 

Durante a temporada, as equipes, após projetarem e partilharem os seus conhecimentos e ideias, 

são avaliadas no processo de aprendizagem em três etapas: Projeto de Pesquisa (Inovação, 

Apresentação e Processo de Pesquisa); Projeto do Robô (Design do Robô, Programação e 

Estratégia e Inovação); Core Values (Inspiração, Trabalho em Equipe e Gracious 

Professionalism®). Vale ressaltar, que o desafio do robô envolve princípios de engenharia para 

criar e programar um robô, exclusivamente com peças LEGO, executará, numa arena, um 

conjunto tarefas e soluções ligadas ao tema proposto.   

 

Desse modo, visando o despertar nos estudantes o entusiasmo por novas descobertas, ciências, 

tecnologias e o empreendedorismo, a comissão técnica de robótica da Escola SESI Djalma 

Pessoa, propõe o torneio interno.  

 

Para isso, fez-se necessário, desenvolver oficinas preparatórias para instruir os estudantes nas 

categorias exigidas da FLL e definir as equipes competidoras. Constituído de um processo de 

avaliação escrita e observada, com intuito de traçar perfis. O objetivo do torneio interno é 

favorecer o desenvolvimento dos potenciais dos estudantes com foco na pesquisa, valores e 

programação de robô, com vistas a definição das equipes para representar a Escola SESI Djalma 

Pessoa no Torneio Regional de Robótica FLL. 

 

9.3.1.8 TORNEIO DE FUTSAL 

 

A presença do Futebol é marcante na vida diária dos nossos alunos. Está nos jornais, nas revistas 

especializadas, na TV, na rádio, nas rodas de discussões e como não poderia ser diferente, na 

Escola. No Brasil, o Futebol não é apenas um esporte: é um traço cultural da identidade do país. 

Esse objeto de desejo, na Escola SESI Djalma Pessoa ganha espaço com o Torneio de Futsal 

Djalma Pessoa. É importante a participação das meninas no Torneio de Futsal para a quebra de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Competi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendedorismo
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alguns paradigmas, pois ainda persistem valores socioculturais que identificam a bola como 

brinquedo característico de meninos. No entanto trata-se de mais um estereótipo a ser 

combatido, pois, o importante é oferecer oportunidades de desenvolvimentos das competências 

relacionadas ao futebol para ambos os grupos.  

 

O Futsal está entre as práticas de cultura corporal mais valorizada socialmente. Sabendo de sua 

importância o Departamento de Educação Física, mediante essa competição, vem propiciar essa 

vivência com o intuito de garantir um ambiente escolar mais harmônico e sociável.  

 

Como também, valorizar a autonomia dos alunos, de modo que possam demonstrar suas 

habilidades específicas para o referido esporte, estimular a cidadania, valorizando todos os 

envolvidos na competição, desenvolver maior integração entre os alunos, estimular a 

participação e socialização entre os alunos das diferentes faixas etárias, vivenciar experiências 

de ganhar ou perder em competições esportivas e incentivar o aluno a participar das 

competições independentes dos resultados.  

 

9.3.1.9 OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO 

 

Objetivando favorecer a vivência entre teoria e prática, de forma significativa, no contexto 

escolar, as olimpíadas do conhecimento contribuem para o desenvolvimento de competências, 

para o resgate e consolidação de valores, coadunando com os pilares da educação, conforme a 

UNESCO, saber conhecer, saber fazer, saber ser e saber conviver.  Assim, através das diversas 

disciplinas possibilita-se a vivência de uma competição salutar que favorece o desenvolvimento 

de competências relevantes para a formação dos estudantes.  

 

9.3.1.10 SEMANA DA PRIMAVERA 

 

A questão ambiental vem sendo considerada cada vez mais emergente e importante para a 

sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o 

uso dos recursos naturais pelo homem. Pensando nisso, desenvolvemos a Semana Cultural da 

Primavera, onde acontecerão atividades que despertem nas questões relacionadas à proteção e 

preservação do Meio Ambiente. As atividades ocorrerão na nossa escola no mês de setembro. 

Seu objetivo é despertar a consciência socioambiental e os cuidados que devemos ter com a 

natureza 
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9.3.1.11 CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

Diante da diversidade de valores e culturas que estamos inseridos, faz-se necessária a promoção 

de ações em relação ao respeito e à valorização da cultura afro-brasileira, já que conjuntamente 

a outras culturas e etnias, compõe a numerosa população brasileira.  Contemplando a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, especificamente no cumprimento da Lei 11.645-08, 

cujo foco é o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Nesta perspectiva, 

a Escola SESI Djalma Pessoa, assumindo a responsabilidade de contribuir para a formação 

social, política e cívica da comunidade escolar, implementa diversas atividades pedagógicas, 

tais como: debate, produções literárias e artísticas; além do Concurso Beleza Negra. Vale 

salientar que, num contexto amplo, favorece o envolvimento da comunidade escolar, com o 

intuito de contribuir para o debate sobre as relações de gênero, classe e etnias, resgatando a 

autoestima e valorizando da população afro-baiana. 

 

Diante disso, quais as situações que temos possibilidades de mudar? Qual seria a nossa 

contribuição concreta para viabilizar a conscientização das pessoas? São perguntas que as 

atividades pedagógicas tendem responder através de um olhar interdisciplinar. O desafio de 

ensinar que também somos frutos desses elementos étnico-culturais, que contribuíram de várias 

maneiras para a formação da sociedade brasileira, não era tarefa fácil. Para tanto é importante 

pensar em trabalhos que procuraram renovar a percepção sobre a escravidão negra e nossa 

sociedade ao longo da história. A forma de enxergar a participação do escravo nas ações e 

práticas cotidianas também foi repensada. 

 

Logo, levar os alunos a refletirem sobre a diversidade étnico-cultural para compreenderem que 

cada povo possui sua identidade própria, presente nas crenças, costumes, história e organização 

social. Perceberem suas contribuições para o desenvolvimento da humanidade, em especial do 

Brasil, também levar o aluno a se perceber parte desse povo. Assim, promover o respeito às 

diferenças de qualquer gênero para a valorização do ser humano e da identidade cultural de 

todos os povos, para que dessa forma mudanças significativas na prática social sejam percebidas 

e seja efetivado o desenvolvimento da consciência cidadã. 

 

 

9.3.1.12 PARLAMENTO JOVEM 

 

Projeto da Câmara dos Deputados realizado anualmente e que tem por objetivo possibilitar aos 

alunos de escolas públicas e particulares de todo o país a vivência do processo democrático, 
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mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, em que os 

estudantes tomam posse e atuam como Deputados Jovens. 

Os estudantes selecionados são empossados e participam ativamente de uma simulação de todo 

processo legislativo, debatendo temas de relevância para o país. 

 

9.4  ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO ENSINO MÉDIO 

 

O Projeto Político Pedagógico, adequando-se à nova Legislação, garante a oportunidade do 

estágio para os estudantes do Ensino Médio. A nova Lei de Estágio (Lei no.11.788/08, 

sancionada em setembro de 2008, veio para reafirmar a prática de estágio como ato educativo. 

Em seu art. 2º estabelece que o estágio poderá ser obrigatório, ou não-obrigatório, conforme 

determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto 

pedagógico do curso. 

 

Conforme a nova Lei de Estágio: 

Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, 

recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições 

acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação 

com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação.  

§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento 

do instituto do estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes.  

§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração 

pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.   

§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem 

estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular 

estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições 

para as quais não há previsão de estágio curricular.  
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Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, 

organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração.  

 

A Escola SESI Djalma Pessoa não inclui em sua proposta pedagógica o estágio obrigatório e 

celebrará Termo de Compromisso de Estágio, não obrigatório, mediante interveniência de 

agente integrador de estágio.  

 

Para participar de estágio, não obrigatório, os estudantes deverão manifestar seu interesse junto 

a agentes integradores, informando esta Escola a partir do Termo de Compromisso de Estágio. 

Para assinatura do referido documento o agente integrador de estágio deverá ter convênio com 

esta instituição de ensino. 

Tais educandos, quando da eventual renovação do período de estágio terão seu desempenho 

escolar e assiduidade analisados quanto a sua regularidade, o que será informado à concedente, 

de modo a não manter no estágio os não regularmente assíduos. 

 

 

9.5  ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS ETÁRIOS 

 

Para 2017, são 1633 alunos matriculados nesta escola, distribuídos em 42 turmas, nos períodos 

matutino e vespertino, conforme discriminação a seguir:  

 Total 

1º ano 578 

2º ano 456 

3ºano 316 

NAE 283 

Total 1633 

 

No turno matutino: 

 

 Sete turmas interseriadas do projeto Núcleo Aprendizagem Essencial – NAE: estudantes 

de 2º e 3º ano, com faixa etária média de 16 a 17 anos. 

 Sete turmas da 1º ano: estudantes com faixa etária média de 15 anos. 

 Quatro turmas da 2º ano: estudantes com faixa etária média de 16 anos. 

 Seis turmas da 3º ano: estudantes com faixa etária média de 17 anos. 
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No turno vespertino: 

 

 Oito turmas da 1º ano: estudantes com faixa etária média de 15 anos;  

 Oito turmas da 2º ano: estudantes com faixa etária média de 16 anos. 

 Duas turmas da 3º ano: estudantes com faixa etária média de 17 anos. 

 

9.6 ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO 

 

A Escola SESI Djalma Pessoa, distribuída em três andares, é composta de dois prédios (um de 

aulas e um administrativo) e Ginásio de esportes. 

 

1. PRÉDIO DE AULAS: 

 

Térreo  

 

 Sala de treinamento; 

 Refeitório dos alunos; 

 Refeitório dos funcionários; 

 01 auditório principal; 

 01 auditório secundário que pode se transformar em três salas de atividades; 

 Sala do Grêmio e rádio escolar; 

 Sala do Rack; 

 Cantina; 

 Pátio escolar; 

 Depósito Escolar; 

 Sala de Apoio à Saúde; 

 Sala de artes; 

 Laboratório de Robótica; 

 01 Sala de Treinamento; 

 02 banheiros: um masculino e um feminino; 

 Sala do monitoramento/Segurança com banheiro e deposito; 

 Sala técnica. 

 

1º Andar: 

 

 12 Salas de Aula (101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 e 112); 

 Sala do Rack; 

 03 salas de planejamento; 
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 02 banheiros: um masculino e um feminino 

2º Andar: 

 

 13 Salas de Aula (201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212 e 213) 

 Sala do Rack; 

 02 banheiros: um masculino e um feminino; 

 Sala de Projetos. 

 

3º Andar:  

 

 03 Laboratórios de OFTEC; 

 04 Laboratórios de S. T. I; 

 Laboratórios: 01 de Biologia, 02 de Física, 02 de Química e 01 do Núcleo de Pesquisa; 

 Sala do Rack; 

 02 banheiros: um masculino e um feminino; 

 Sala do Núcleo de Pesquisa. 

 

 

 

 

Complemento:  

 

 O prédio de aulas possui ainda um terraço, escada de circulação, escada de emergência, 

elevador e rampas de acesso;  

 Todos os banheiros possuem seis compartimentos, incluindo um para deficiente físico; 

 Em cada andar possui uma sala de DML (Deposito de materiais de limpeza). 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS SALAS DE AULA 

 

SALA MAT. VESP. 

101 3º A 3º G 

102 3º B 3º H 

103 3º C 2º F 

104 3º D 2º G 

105 3º E 2º H 
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106 3º F 2º I 

107 2º A 2º J 

108 2º B 2º L 

109 2º C 2º M 

110 2º D 2º N 

111 LIVRE LIVRE 

112 NAE G  LIVRE 

201 NAE A 1º H 

202 NAE B 1º I 

203 NAE C 1º J 

204 NAE D 1º L 

205 NAE E 1º M 

206 NAE F 1º N 

207 1º A 1º O 

208 1º B 1º P 

209 1º C LIVRE 

210 1º D LIVRE 

211 1º E LIVRE 

212 1º F LIVRE 

213 1º G LIVRE 

214 LIVRE LIVRE 

 

PRÉDIO ADMINISTRATIVO: 

 

Térreo:  

 

 Portaria; 

 Auditório com dois camarins e banheiro; 
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 02 banheiros: um masculino e um feminino;  

 Secretaria. 

 

 

1º Andar: 

 

 Setor Administrativo: Sala de espera, Direção, Núcleo Administrativo, TI, Gestão de 

Pessoas, Qualidade, Sala de planejamento, Sala de apoio à saúde e Sala de reunião; 

 Sala dos Professores; 

 Vice-direção e Coordenação Pedagógica; 

 Central de Atendimento a Pais e Alunos e SOEP - Serviço de Orientação Educacional 

Psicopedagógica;  

 Sala do Rack; 

 02 banheiros: um masculino e um feminino. 

 

2º Andar:  

 

 Biblioteca; 

 02 banheiros: um masculino e um feminino.  

 

Complemento:  

 

 02 Terraços;  

 Todos os banheiros possuem seis compartimentos, incluindo um para deficiente físico; 

 Em cada andar possui uma sala de DML (Deposito de materiais de limpeza). 

 

 

GINÁSIO DE ESPORTES: 
 

 Quadra poliesportiva interna/Arquibancadas; 

 Sala de dança; 

 02 banheiros: um masculino com três compartimentos individuais e oito chuveiros e um 

feminino com cinco compartimentos individuais e oito chuveiros; 

 Sala de Robótica; 

 Sala de manutenção; 

 Almoxarifado Geral; 

 Sala de materiais de limpeza; 

 Deposito de produtos inflamáveis; 

 02 banheiros para funcionários; 

 Quadra poliesportiva externa.  
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10. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

Gerência da Unidade de Negócio – diretor(a) da escola 

 

O Diretor Escolar, no seu papel de liderança, fundamental ao processo de gestão democrática 

participativa, é o profissional articulador, integrador e responsável por todas as atividades 

desencadeadoras do processo educacional. 

 

Gestora de Educação – Vice-diretor(a) escolar 

 

Assessora o Diretor Escolar no desempenho de suas atribuições específicas e responde pela 

direção da escola quando lhe for determinado, a exemplo dos casos de ausência do Diretor 

Escolar, bem como, supervisiona, coordena e acompanha o Núcleo de Apoio Técnico-

Pedagógico. 

 

Coordenador(a) pedagógico(a) 

 

Profissional com formação na área de educação, que em articulação com a direção da Unidade 

Escolar acompanha o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, promovendo, 

inclusive, a formação continuada em serviço de professores. Ao Coordenador Pedagógico 

compete: participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico e 

proposta curricular; prestar assessoria técnica e pedagógica ao corpo docente na análise e 

elaboração dos planos de ensino; auxiliar no desenvolvimento de projetos de ensino e de 

aprendizagem; prestar informações aos pais e aos responsáveis, ou ao próprio aluno quando for 

o caso, sobre a frequência e o desempenho escolar; participar da elaboração do plano de ação 

do trabalho docente, a partir do levantamento das dificuldades do ensino e da aprendizagem; 

organizar o serviço de atendimento a professores, alunos e funcionários, bem como a terceiros, 

no que se refere aos à informes e esclarecimentos solicitados. 

 

Pedagogo Pleno: 

Administra conflitos disciplinares entre professores e alunos e deste com seus pares. Atende e 

orienta pais e/ou responsáveis referentes aos assuntos educacionais dos alunos. Avalia 

desenvolvimento do aluno em relação aos processos de ensino e aprendizagem. Elabora 

relatório de processo técnico pedagógico executa outras tarefas compatíveis com as exigências 

para o exercício do cargo, de acordo com as necessidades da área. Executa projetos e programas 

pedagógicos de facilitação do processo de ensino e aprendizagem. Participa de reuniões de 
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conselho de classe, participa na atualização do projeto político pedagógico elabora e realiza 

palestras e atividades para alunos e/ou pais de orientação educacional e demais assuntos de 

relevância para o processo de desenvolvimento do corpo discente. Elabora projetos técnicos 

pedagógicos de curso de qualificação e aperfeiçoamento. 

 

 

Psicopedagogo(a) 

 

Reconhece e avalia estudantes com dificuldades de aprendizado, utilizando-se de 

conhecimentos específicos - conforme a especialidade. Uma vez identificado, é encaminhado a 

especialistas para que eles, em parceria com os demais profissionais de educação e familiares, 

organizem propostas que favoreçam o tratamento específico da dificuldade detectada na escola. 

 

Bibliotecário(a) 

 

Profissional responsável pela execução, acompanhamento e avaliação dos projetos 

educacionais e culturais, dos processos administrativos e pedagógicos pertinentes à Biblioteca 

Escolar. 

 

Setor Administrativo 

 

O setor administrativo, sob acompanhamento do Diretor Escolar terá a função de proporcionar 

suporte ao conjunto de ações complementares de natureza administrativa relativa às atividades 

de: vigilância, entrada e saída de alunos, professores e funcionários, limpeza, manutenção e 

conservação da área interna e externa do prédio onde funcionam os cursos, controle, 

manutenção, conservação e aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais didático-

pedagógicos, tesouraria, contabilidade, pessoal e almoxarifado; Biblioteca e videoteca; 

reprografia e manutenção de informática. 

 

Secretaria escolar 

 

A secretaria terá a função de dar suporte ao processo educacional, auxiliando o Diretor Escolar 

nas atividades relativas à: documentação e escrituração escolar, organização e atualização de 

arquivos; expedição, registro e controle de expedientes, atualização de cópias da legislação em 

vigor. 
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Professores(as) 

 

Responsáveis pela gestão em sala de aula. Visam desenvolver competências e habilidades 

necessárias ao estudante, de forma contextualizada, problematizadas em situações reais e 

concretas, na perspectiva de que o mesmo tenha possibilidade de agir com autonomia, 

capacidade e responsabilidade no contexto social. 

 

Auxiliares de disciplina 

 

Presta apoio operacional na rotina escolar do corpo discente, docente e pedagógico, a partir do 

acompanhamento disciplinar, entrega de avisos e prestação de socorro perante ocorrências 

médicas. Executa atividades de suporte a instituição através do controle de utilização das salas 

e auxílio em eventos e atividades extraclasses. 

 

Central de atendimento 

 

Responsável pelas orientações e atendimento aos pais e ao estudante em situação de atraso, 

fardamento irregular e informações a respeito do processo pedagógico, dentre outros. 

No que concerne ao trabalho docente, a Central de Atendimento é setor parceiro para a 

resolução de questões referentes aos alunos desta escola favorecendo o atendimento pela 

Coordenação Pedagógica bem como pelo SOEP. 
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