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

ressignificar 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 teórico-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  APRESENTAÇÃO 

 



 
 
 

Esse documento contém os objetivos, metas, diretrizes e orientações do fazer 
pedagógico que nortearão a nova unidade escolar de ensino médio regular integrado 
a Educação profissional (EBEP) do SESI, no município de Ilhéus. Seu período de 
vigência será de 12 meses podendo ser revisado e reconstruído, sempre que se 
fizer necessário levando em consideração as necessidades Pedagógicas de toda 
comunidade escolar. 
 
A Escola SESI Adonias Filho tem como princípio ser uma escola formadora de 
cidadãos profissionais, que atuem no mundo do trabalho, construindo a 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 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 
patrimônios universais da humanidade; dessa forma devem estar atentos às 
necessidades da educação atual, pois, 
 

...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. 
 
 

2 IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 
 

Nome 
Escola SESI Adonias Filho 
 
Níveis de Ensino 
Ensino Médio articulado com Educação Profissional 
 
 
Endereço 
Rodovia Jorge Amado, BR 415, km 13, Banco da Vitória, CEP 45674-999, Ilhéus-
BA. 



 
 
 

 
Mantenedora 
Serviço Social da Indústria - SESI 
 
Porte 
Serão 360 vagas, com implantação gradativa sendo: 

Nº de vagas para 1ª série Ano 

120 2017 

120 2018 

120 2019 

Número de vagas para 2ª série Ano 

0 2017 

120 2018 

120 2019 

Número de vagas para 3ª série Ano 

0 2017 

0 2018 

120 2019 
 

2.1 Quadro de Docentes/Disciplinas/Técnico Administrativo 

 

 

 
 

GERENTE DE 
UNIDADE 

 

DIREÇÃO 
ESCOLAR 

 

COORDENADOR 
(A) 

PEDAGÓGICO 
(A) 

 

SECRETÁRIA 
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BIBLIOTECÁRIA 

Alexandre 
Régis da 
Cunha 

Seanny Xavier 
Valadares 
 

 
Thaís Suzana de 
Jesus Santos 

Jocélia Silva 
Gomes 

 
A definir 

PORTUGUÊS REDAÇÃO  
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INFORMÁTICA  

 
ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 
MATEMÁTICA 

Ákila Luz 
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Erica Daniela da 
Silva Santos 

Jhoren Bomfim Camila Botelho 

FÍSICA  

 
QUÍMICA BIOLOGIA GEOGRAFIA  

 

Miguel Levy 
Correia 

Fernando Alcântara Vanessa Pereira 
Santos 

Camila Moreira 

HISTÓRIA  

 
FILOSOFIA SOCIOLOGIA  

Ileusa Costa    



 
 
 

3 OBJETIVO GERAL 
 

Articular as ações da Educação Básica do SESI com a Educação Profissional 
oferecida pelo SENAI, de forma que estejam integradas aos diferentes processos de 
trabalho, ciência e tecnologia, visando à formação integral e contínua do indivíduo e 
sua inserção na vida social e produtiva. 
 

3.1 Objetivos Específicos 
 

 Promover a formação e o desenvolvimento integral do aluno, ampliando suas 
condições para aprender a ser, aprender a aprender; aprender a fazer e aprender 
a conviver; 

 Viabilizar a melhoria dos processos, dos resultados e do atendimento às 
demandas da indústria e da sociedade; 

 Possibilitar aos alunos o acesso a níveis de formação profissionais, cada vez mais 
elevados; 

 Integrar as ações desenvolvidas na educação regular e profissional, por meio da 
articulação das instituições - SESI e SENAI que integram o Sistema FIEB. 

 

4 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). 

 

Sendo assim a Escola SESI Adonias Filho busca por meio de este 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 em sala de aula. 
 
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. Desta forma, 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 fundamental 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 ao mesmo tempo a criação de condições de preparação para o trabalho a 
ser completada na educação profissional. Assim, este projeto reflete as mudanças a 
serem efetivadas e exige uma reflexão sobre a finalidade da escola, bem como a 
explicitação do seu papel social e a clara definição de caminhos, formas 
operacionais e ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o 
processo educativo. 

 
5 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 

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 
patrimônios universais da humanidade, dessa forma devem estar atentos às 
necessidades da educação atual, pois:  

 

...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 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. 
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). 

 
O Projeto Político Pedagógico da Escola SESI Adonias Filho 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 elaboração deste Projeto que inaugura a rede SESI de Educação em Ilhéus 
fundamentou-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.  
 
Nesse contexto, em caráter provisório do período de implantação, adotou-se o 
Projeto Político Pedagógico da rede SESI de Educação, em especial a Escola 
Djalma Pessoa, localizada em Salvador, detentora da metodologia de articulação da 
Educação Básica com a Educação Profissional no âmbito desta rede de ensino, 
como referência maior à construção desse instrumento, que será revisitado assim 
que a comunidade escolar em Ilhéus estiver devidamente formada. 
Diante da atuação do fazer Pedagógico nos encontraremos como atores da ação 
educativa onde todos devem se ver como construtores de seu saber e de sua 
historia.  
 
Criado para atender à demanda de um novo mercado de trabalho, que exige novas 
posturas e competências, sem abrir mão de valores profundos do ser humano, a 
Escola SESI Adonias Filho é um projeto que procura resgatar o prazer em aprender. 
Todas as ações, projetos e atividades educacionais se pautam nos eixos 
estruturantes constantes das Políticas e Diretrizes Nacionais da Rede SESI de 
Educação. O desejo desta escola é ser a porta de entrada para que jovens 
conquistem seus sonhos e suas realizações pessoais, estimulando não apenas suas 
vocações, mas também os transformando em cidadãos solidários, atuantes, éticos, 
bem-sucedidos e responsáveis, comprometidos com a sustentabilidade e o futuro do 
planeta e capazes de se relacionar em todas as áreas humanas e conquistar seu 
espaço no mundo contemporâneo. 
 
5.1 Processo de avaliação do Projeto Político Pedagógico 
 

Por se tratar de um documento que permite ajustes e por isso é flexível à 
comunidade escolar da Escola SESI Adonias Filho avaliará seu Projeto Político 
Pedagógico de forma coletiva, onde serão realizadas entrevistas com alunos, 
professores, funcionários e pais de alunos, leituras, reuniões onde nesses encontros, 
os vários atores da escola podem: 
 
- Retomar as ações, corrigindo o seu fluxo, com base na avaliação de como estão 
sendo desenvolvidas.  
- Monitorar as ações que estão realizadas para identificar os pontos críticos e saná-
los de forma que satisfaça aos objetivos que se propõe a ação e princípios 
educativos propostos pela Escola.  



 
 
 

- Avaliar se as ações definidas como prioridades pelos segmentos são realmente 
viáveis, ou seja, realistas.   
- Acrescentar ou sugerir novas ações para alcançar com melhor êxito as metas 
sugeridas. 

 
6 BASES LEGAIS 

 

A partir da segunda metade dos anos 90, com o advento da Lei 9394/96, foi 
estabelecida uma nova configuração para a educação brasileira. A Lei Darcy 
Ribeiro, como também é chamada, traz algumas exigências, entre elas, está à 
formulação do Projeto Político Pedagógico das escolas. Assim, esse Projeto 
representa tanto o cumprimento de uma exigência legal, bem como a definição de 
identidade, expressa por meio da Proposta Curricular, pela prática pedagógica e 
pelas práticas cotidianas da escola. Diante do exposto, o presente Projeto encontra 
suas bases e orientações legais nos seguintes documentos oficiais: Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional; o Parecer da Câmara de Educação Básica n.º 
15/98, aprovado em 01/06/98, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio; os Parâmetros Curriculares Nacionais; as Matrizes Curriculares de 
Referência para o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica (SAEB); e a 
Res. Nº 02, de 01/2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio. 
 
O desenvolvimento de uma ação articulada entre a Educação Básica do SESI e a 
Educação Profissional oferecida pelo SENAI encontra respaldo legal na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/96 e nas legislações complementares.  
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e para a Educação 
Profissional Técnica de nível médio foram atualizadas com a Resolução CNE/CEB 
01/2005 e a Resolução CNE/ CEB 04/2005, incluindo novo dispositivo sobre a 
Resolução CNE/CEB 01/05, determinado pelo Decreto 5.154/2004 que regulamenta 
o § 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da LDB 9.394/96. 
 
O Ensino Médio no Brasil, a partir do disposto na LDB 9394/96, constituiu-se sob um 
perfil curricular contextualizado. Assim, conforme a Resolução 03/98 – Parecer 
15/98 da Reforma do Ensino Médio, a capacidade de aprender e raciocinar são 
considerados mais importantes do que a capacidade de memorizar. 
Esta qualidade e organização implicam em assegurar um processo educativo 
respeitoso, descrito no artigo 35 da LDB, quando determina como objetivo do Ensino 
Médio a formação do cidadão, mediante: 
 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
 
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 o resgate 
da autoestima dos estudantes e alunas pertencentes aos diversos grupos étnicos 
que compõem a sociedade brasileira, assumindo o compromisso de garantir a 
participação de todos na construção de relações sociais, sem discriminação. 
 
A Escola cumpre a Lei 11.684/2008, que torna obrigatório o ensino de Filosofia e 
Sociologia no Ensino Médio e acredita que através dessas áreas do conhecimento é 
possível que os jovens ampliem seus horizontes e capacidade crítica e de 
compreensão das relações sociais, conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. 
  
Cumpre o que estabelece a Lei 11.161/2005 sobre o ensino da língua espanhola:  
 
Art. 1º O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula 
facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos plenos do 
ensino médio. 
Art. 4º A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes 
estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até 
a matrícula em cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna. 
 
A Escola está também de acordo com o que estabelece a Lei 11.769/2008, que 
constitui a música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 
curricular. A Educação Especial é entendida como a modalidade de ensino que tem 
como objetivo quebrar as barreiras que impedem a criança e o jovem de exercerem 
a sua cidadania. A Resolução CNE/CEB nº 02/01 institui as diretrizes curriculares 
nacionais para a educação especial e o parecer CNE/CEB nº 17/01, trata das 
diretrizes curriculares para educação especial, ambas respaldam, legalmente, a 
inclusão enquanto política de educação. 
 
A atenção à legislação em vigor torna este Projeto Político Pedagógico uma 
ferramenta importante para o processo de democratização da educação pela Escola 
SESI Adonias Filho que tem como objetivo desenvolver integralmente a pessoa 
humana, neste caso o adolescente e o jovem, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social; desenvolver sua capacidade criadora, sua identidade e 
autonomia, mediante um processo de socialização; vivenciar experiências de 
participação a partir da manifestação e expressão do pensamento, numa 
comunidade educativa, que estimula o interesse pelo desenvolvimento do ser 
humano, da natureza, da sociedade e também o seu papel social.   
 
Para atender as expectativas da comunidade escolar bem como os objetivos 
estabelecidos, a prática educativa se dará de forma dialógica, consciente, crítica e 
favorecedora de ações com vistas à transformação de mundo e da realidade. Como 
diz Freire (2002) “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é 
transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 
significação dos significados”. 
 
 
 
 



 
 
 

7 HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA SESI ADONIAS FILHO NO 
MUNICÍPIO DE ILHÉUS 

 

A Escola SESI Adonias Filho faz parte do programa de Interiorização da Federação 
das Indústrias da Bahia visando à ampliação do apoio e da oferta de serviços às 
micro, pequenas e médias indústrias, em contribuição ao aumento da 
competitividade destas empresas, que representam 97% das indústrias instaladas.  
 
Com isso preparar os jovens desta faixa etária e escolaridade para o mercado de 
trabalho e para o mundo acadêmico traz um novo direcionador para a economia da 
cidade e região uma vez que não será mais necessário à busca por profissionais 
capacitados em outros estados ou cidades aquecendo assim o mercado local. Este, 
por sua vez, vem se mostrando cada vez mais ousado e desafiante. A Escola SESI 
Adonias Filho vem ao encontro dos anseios da comunidade local que possui um 
déficit em escolas que ofertam o Ensino Médio Articulado. 
 
Este projeto tem como referencial a unidade SESI Piatã que abriga a Escola Djalma 
Pessoa, inaugurada em 22 de fevereiro de 2010, para atendimento aos alunos do 
ensino médio no Programa de articulação da Educação Básica do SESI com a 
Educação Profissional do SENAI, hoje já é referencia nacional com seus projetos de 
inovação, participação dos alunos em feiras e Olimpíadas do Conhecimento. Os 
alunos que passaram e passam pela escola de Piatã estão dentro das indústrias por 
todo estado desenvolvendo suas habilidades e mostrando competência naquilo que 
aprenderam a fazer, com isso entendemos que um bom exemplo que deve ser 
ampliado. 
 
7.1 Caracterização da Metodologia EBEP 
 

A trajetória histórica do SESI e do SENAI define culturas e identidades próprias. A 
especificidade e as missões distintas de cada uma das instituições permite 
estabelecer um claro diferencial de qualidade aos programas educacionais 
oferecidos em conjunto. A afirmação da cultura e da identidade institucional é 
essencial à parceria que foi estabelecida entre essas unidades de educação. 
 
Sendo assim sempre atentos aos cenários que se apresentam na Educação e no 
mundo do trabalho e com foco em sua missão, o Sistema FIEB propõe a 
implantação do Programa de Articulação da Educação Básica do SESI com a 
Educação Profissional do SENAI, como uma das ações estratégicas da instituição 
para o atendimento das demandas por trabalhadores escolarizados, com grande 
competência técnica e compromisso com o seu trabalho. 
 
A articulação entre a Educação Básica do SESI e a Educação Profissional do SENAI 
(EBEP) assume uma relação de intercomplementariedade, mantendo a identidade 
de cada etapa e modalidade educacional, propondo uma comunhão de finalidades 
por meio de ações planejadas. 
 
No contexto em que se dará a oferta do Programa de Articulação da Educação 
Básica do SESI com Educação Profissional do SENAI (EBEP), destacam-se, 
sobretudo 
 
a) as demandas por profissionais com uma capacitação técnica mais especializada, 
o que pressupõe uma maior escolarização; 



 
 
 

b) as demandas por profissionais que apresentem características pessoais como: 
sociabilidade, capacidade de abstração, comprometimento, comportamento ético, 
capacidade de aprendizagem, criatividade, dentre outras. 
c) a necessidade de garantir a mesma racionalidade, eficiência e eficácia requeridas 
pelo mundo do trabalho, a partir do acirramento da competitividade e da procura por 
novos espaços para crescer e garantir a sobrevivência da instituição; 
d) a necessidade crescente de aumentar o padrão de qualidade e de atendimento às 
empresas fornecedoras e parceiras das empresas centrais ou líderes; 
e) para incluir, além disto, as pequenas e médias empresas que ainda se situam do 
lado de fora do tecnológico, estimulando-as a adotarem novos padrões. 
 

É importante ressaltar ainda que a presente proposta de Articulação da Educação 
Básica (SESI) com a Educação Profissional (SENAI) está plenamente alinhada às 
políticas públicas de elevação da escolaridade, qualificação para o trabalho, inclusão 
social, geração de emprego e renda e redução das desigualdades sociais. 
 

O programa 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 completada na Educação Profissional. 
 
 
7.2 Da Inserção no Programa 

 

Conforme Regimento Escolar da Rede SESI de Educação, Departamento Regional 
Bahia, a 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 se dá por meio da matricula. A 
efetivação da matrícula na primeira série do Ensino Médio dar-se-á mediante 
aprovação/classificação em processo seletivo, para estudantes concluintes do 
Ensino Fundamental, conforme diretrizes fixadas pelo SESI-BA e requisitos legais e 
institucionais.  

 
 
7.3 Do Currículo 

 
Além da formação geral, garantida pelo currículo do Ensino Médio do SESI, CBC 
(Conteúdos Básicos Comuns) elaborado pelo SESI do Departamento Nacional em 
parceria com a UNESCO o estudante inserido no programa tem a oportunidade de, 
em concomitância com a 3ª série do Ensino Médio, fazer um dos cursos de 
formação inicial oferecidos pelo SENAI, em turno oposto, o estudante cursa, em 
turno oposto, as disciplinas/módulos específicos que compõem o itinerário formativo 
da educação profissional técnica de nível médio escolhido. 
 
O currículo formativo do EBEP apresenta uma organização que objetiva a 
articulação entre as Fases de Ensino da Educação Básica e Educação Profissional, 
através do desenvolvimento de competências nas suas áreas curriculares e de 
maneira transversal. Mais que uma articulação superficial ou compulsória buscar-se-
á a continuidade e identificação entre os perfis de entrada e de saída do aluno que 
avançar dentro das etapas de escolaridade do Programa. Da mesma forma, àqueles 
que forem integrados ao processo formativo no decorrer de uma das Fases de 
Aprendizagem, o professor deverá ter clareza das competências previstas para a 



 
 
 

sua condição atual e aquelas que serão desenvolvidas ao longo do percurso 
formativo. 
 
A articulação possibilita saída e reingressos no sistema formativo, reconhecendo 
estudos ou competências adquiridos formalmente, ou por alguma vivência de 
trabalho. Isto possibilita a eliminação de etapas por meio de avaliação, 
aproveitamento e certificação de competências. Dessa forma, são garantidas aos 
alunos do EBEP diferentes trajetórias de formação originadas a partir da base 
comum, com possibilidades de progressão, visando perfis profissionais mais amplos 
e competitivos. 
 

 

8. ESQUEMA DE ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO MÉDIO – SESI E 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SENAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluído a 3ª série do ensino médio do SESI, o estudante, a depender da carga 
horária do curso técnico que esteja fazendo, continua seus estudos no SENAI por 
até um ano e meio, e, após ter realizado um trabalho de final de curso (TCC) e 
concluído com desempenho satisfatório todo percurso formativo, estará apto a 
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 sucedidas 
propostas 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. 
 

 



 
 
 

8.1 Cursos Técnicos ofertados pelo SENAI no período de 2003 a 2014 na Bahia 

 

Alimentos  Manutenção Industrial  

Automação Industrial  Mecatrônica 

Construção Civil Mobiliário 

Construção Naval  Petroquímica 

Desenvolvimento de Software Plásticos 

Edificações Processos Industriais  

Eletrotécnica Processos Mecânicos 

Fabricação Mecânica Redes de Computadores 

Impressão Offset Refrigeração 

Logística Segurança do Trabalho 

Jogos Digitais Telecomunicações 

Mecânica Vestuário 

Manutenção Automotiva  

Manutenção Elétrica  

Metalurgia  

 

 

9 ESTÁGIO 
 

O estágio de estudantes nas empresas valorizou-se com as transformações do 
processo de produção de bens e prestação de serviços na medida em que a 
sociedade moderna convenceu-se da importância do aperfeiçoamento da formação 
profissional como meio de combate ao desemprego e de integração entre escola e 
empresa, assumindo múltiplas dimensões e motivando a institucionalização de 
políticas de incorporação de jovens no mercado de trabalho.  
 
A Escola SESI Adonias Filho assim como toda a rede de escolas SESI que possui o 
programa articulado EBEP compreende que o estágio é um ato educativo, 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa à formação e a 
preparação do educando para o ingresso no mundo do trabalho, nesse sentido 
pretendemos proporcionar ao estudante aprendizagens social e cultural que 
colaborem com o desenvolvimento de competências profissionais necessárias ao 

ambiente de trabalho. Acreditamos que o estágio permite ao aluno aprender e 
conhecer o funcionamento de um ambiente de trabalho real, enriquecendo o seu 
percurso curricular. 
 

Conforme Resolução CNE/CEB nº. 01/2004 e Lei Nº 11.788/2008 o estágio 
profissional de estudantes do Ensino Médio não obrigatório é uma parte da política 
de formação profissional para aqueles que querem ingressar no processo produtivo 
integrando-se na vida da empresa. Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido 
como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. 
 
É exatamente no estágio que o estudante vai aplicar os seus conhecimentos, 
ampliá-los e desenvolver a sua criatividade como forma de afirmação pessoal e 
profissional. 
 
 
9.1. Do Plano de Estágio 

 



 
 
 

A etapa de estágio no programa EBEP e, portanto na Escola SESI Adonias Filho, 
bem como seu planejamento, execução acompanhamento e avaliação é realizado 
pelo SENAI que por sua vez, está atuando conforme a legislação vigente, sobretudo 
a Resolução nº 71/2005 e tem descrito em seu PG (Padrão Gerencial) nº 7.5 -06 
todas as diretrizes necessárias a essa etapa do processo formativo. Este PG 
encontra-se anexo a esse Projeto Político Pedagógico. Outra situação que ocorre 
nessa etapa é a metodologia Theoprax. 

 
 
9.1.1. Do Theoprax 

 

Trata-se de uma metodologia de origem alemã, com objetivo de incrementar a 
motivação na aprendizagem, fazendo com que estudantes analisem problemas reais 
e proponham soluções para serem aplicadas nas empresas. A iniciativa é uma 
parceria do SENAI-BA e o Instituto Frunhoffer-ICT. Com primeiro Centro Theoprax 
fora da Alemanha, unindo teoria e prática no processo de aprendizagem e 
melhorando a qualidade da formação e qualificação profissional voltada para a 
indústria. 
 
De acordo com o artigo 39 da Lei nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, a educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Dessa forma, o ensino 
profissional não deve ser estanque, mas aberto a mudanças científicas e 
tecnológicas, capacitando o estudante a solucionar problemas complexos, ao 
trabalho em equipe, a raciocinar e refletir diante das novas situações e com uma 
formação que o permita acompanhar as mudanças geradas pelos processos 
científicos e tecnológicos. 
 
Desta forma, os projetos são desenvolvidos por alunos dos cursos técnicos e de 
graduação, com base nas competências necessárias para o projeto. É definida a 
equipe e o professor orientador, que realiza visita técnica para conhecer a 
necessidade da empresa e, com base nos requisitos do cliente é desenvolvida uma 
solução e elaborado o planejamento para execução do projeto. A solução e o 
planejamento para execução do projeto é apresentando para a empresa e, após a 
aprovação, é assinado um contrato de serviço.  
  

Para as empresas, além de terem acesso a soluções de baixo custo e criativas para 
seus problemas, o método permite conhecer jovens capacitados para recrutamento 
de futuros colaboradores. 
 
 
9.1.2. Do Núcleo Theoprax 

 

 O Núcleo TheoPrax das Escolas Técnicas do SENAI-DR/BA é o responsável pela 
prospecção, orientação, aplicação e acompanhamento da Metodologia TheoPrax 
junto aos discentes e docentes.  São atribuições do Núcleo TheoPrax: 
 
I. Realizar visitas para prospecção de novos temas de projetos;  
II. Encaminhar relatório de visita para o Coordenador de Cursos;  
III. Validar os temas dos projetos;  
IV. Solicitar assinatura do Termo de Autorização de Início do Projeto a empresa; 
V. Ministrar todo o conteúdo da disciplina Projeto Final de Curso I;  



 
 
 

VI. Avaliar e orientar quanto ao preenchimento dos templates e dotProject;  
VII. Acompanhar o cronograma físico dos projetos TheoPrax;  
VIII. Realizar reunião semanal de acompanhamento com o Gestor do Projeto 
(aluno);  
IX. Armazenar e controlar a documentação dos projetos finalizados;  
X. Acompanhar os projetos monitorando o prazo de início e conclusão;  
XI. Encaminhar Proposta Comercial do projeto, Termo de Aceite e Encerramento 
para validação e assinatura do Gerente da Unidade; 
XII. Encaminhar para as empresas, Proposta Comercial, Avaliações, Termo de 
Aceite e Encerramento dos projetos prospectados.  
XIII. Exercer outras atribuições que sejam pertinentes ao acompanhamento da 
metodologia TheoPrax. 

 

10. REFERÊNCIAS LEGAIS DA ARTICULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 
A organização do Programa de Articulação da Educação Básica do SESI com a 
Educação Profissional do SENAI – EBEP está respaldada pelo Decreto nº 
5.154/2004, que regulamenta o §2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394/96, e 
estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. 
A LDB 9394/96, na seção IV, referente ao Ensino Médio, artigo 36, parágrafo 4, nos 
remete ao desejo de integrar ações conjuntas entre essa etapa de ensino, de 
responsabilidade do SESI, às de Educação Profissional, de responsabilidade do 
SENAI nas normas complementares, a saber: 

 



 
 
 

 

 

 

  



 
 
 

11. DECLARAÇÃO ESTRATÉGICA DO SESI 
 
MISSÃO DO SESI 
 

“Prover e operacionalizar soluções em Educação e Qualidade de 
vida visando a sustentabilidade da indústria na Bahia”. 
 
 
VISÃO DO SESI 
 
 “Ser referência na promoção da competitividade da indústria do estado 
da Bahia”. 
 
 
VALORES DO SISTEMA FIEB  
 
 
ÉTICA 
 

A prática de todas as ações estará sempre fundamentada em 
valores morais e na transparência das inter-relações com 
clientes, força de trabalho, mantenedores, fornecedores e 
sociedade. 
 
TRANSPARÊNCIA 
 
Transparência das inter-relações com clientes, força de trabalho, 
mantenedores, fornecedores e sociedade. 
 
VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS 
 
A busca e promoção incessante de efetiva participação sinérgica 
no processo de gestão, visam resgatar as necessidades de auto 
realização 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 SOCIO AMBIENTAL 
 
O Sistema FIEB, enquanto organização tem as suas 
responsabilidades com a sociedade e o meio ambiente no qual 
está inserido. A responsabilidade socioambiental representa o 
compromisso contínuo do Sistema FIEB na promoção da 
sustentabilidade das partes sociais envolvidas como os 
trabalhadores da indústria e dos aspectos ambientais 
relacionados como, por exemplo, ações de fomento junto às 
indústrias para a preservação ambiental. 
 

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, saúde, lazer e responsabilidade 
social visando atender as necessidades da indústria, dos 
industriários e seus dependentes. 

 
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.  
12 ORGANOGRAMA DA UNIDADE ESCOLAR  



 
 
 

A estrutura funcional da Escola SESI Adonias Filho está organizada da seguinte 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As áreas de suporte administrativo serão compartilhadas com toda a Unidade 

SESI Sul. 

 

13 DIAGNÓSTICO 
 
A Escola SESI Adonias Filho está localizada entre o eixo Ilhéus/Itabuna, no bairro do 
Banco da Vitória, Ilhéus. Diante disto é de suma importância caracterizar o município 
no qual a escola está inserida. 
 
Em relação ao contexto histórico, Ilhéus tem quase 500 anos de existência e está 
localizada a cerca de 462 Km de Salvador, capital da Bahia, Ilhéus é denominada a 
‘Princesinha do Sul’ e está entre as sete cidades mais importantes do Estado 
(Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Itabuna, Juazeiro e 
Ilhéus). Junto com Itabuna, Ilhéus é considerada o centro regional de serviços. Sedia 
o Aeroporto Jorge Amado, sendo portão de entrada para as principais cidades do 
Sul da Bahia. É a cidade com o mais extenso litoral entre os municípios baianos, 
cerca de 80 km de belas praias. 
 

Além da variedade de ecossistemas naturais, o município possui um vasto 
patrimônio cultural, histórico e arquitetônico, composto por belíssimos casarões. 
Tudo isso se junta a uma excelente infraestrutura turística, representada por uma 
eficiente e acolhedora rede hoteleira e por inúmeros bares, restaurantes e cabanas 
de praia, o que a torna a quinta cidade com maior fluxo de turismo internacional na 
Bahia. 
 

A história do município se confunde com a própria história do cacau, que levou ao 
país e ao mundo a sua riqueza cultural, as potencialidades econômicas e a 
capacidade do povo de enfrentar e superar crises. Com a praga da cacauicultura, a 
Vassoura de Bruxa, na década de 80, Ilhéus enfrentou uma forte crise econômica, 
levando agricultores, população e governantes a investirem em outras áreas 
produtivas. 

Gerente da 
Unidade 

Coordenador 
Pedagógico 

Docentes 
Secretária(o) 
Acadêmica(o) 

Diretor 
Escolar 



 
 
 

 

O turismo, a produção de chocolate artesanal e a criação do Parque Tecnológico 
foram às primeiras alternativas encontradas pelo governo e pela comunidade para 
superar a difícil fase, abrindo caminho para a atual diversidade produtiva e 
capacidade de assimilação novas propostas do município. 
 

Associada a essa dinâmica, aspectos como a localização geográfica, as 
características socioambientais e a capacidade de desenvolvimento de pesquisas, 
através de instituições como a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
(Ceplac) e a Universidade Estadual da Santa Cruz (UESC), contribuíram para a 
atração de importantes empreendimentos como os que compõem o chamado 
Complexo Intermodal, previstos para ser inaugurados nos próximos anos. Entre 
eles: o Porto Sul, o novo aeroporto internacional, a chegada da Ferrovia Oeste-Leste 
(FIOL) e o funcionamento da Zona de Processamento de Exportações (ZPE), além 
da duplicação da BR-415. 
 
Em Ilhéus a população estimada em 2015 é de 180.213 habitantes e possui uma 
área de 1.584,693 km2. Em relação aos aspectos educacionais segundo o Censo 
2010, temos na região 26 escolas do Ensino Médio (16 Estadual, 01 Federal, 01 
Particular). Estas oferecem o ensino Médio articulado com curso de qualificação em: 
Turismo, Informática, Segurança do Trabalho, entre outros. Ainda, o número de 
matrícula para o Ensino Médio é pequeno em relação ao número de habitantes da 
cidade. Isto pode ser verificado no gráfico abaixo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - 
Censo Educacional 2012. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência 
da variável. 

 
Ainda, em relação ao Fluxo Escolar por faixa etária observa-se que, as proporções 
de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos indica a 



 
 
 

situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõe o 
IDHM Educação. No município de Ilhéus, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na 
escola é de 93,04%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 
anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 81,27%; a proporção 
de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 42,95%; e a 
proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 31,95%. 
Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 64,69 
pontos percentuais, 62,45 pontos percentuais, 34,28 pontos percentuais e 27,74 
pontos percentuais. 
 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ilheus_ba#educacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: PNUD, Ipea e FJP - http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/ 
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Em 2010, 75,38% da população de 6 a 17 anos do município de Ilhéus estavam 
cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. 
Em 2000 eram 61,08% e, em 1991, 66,75%. Dos jovens adultos de 18 a 24 
anos, 11,81% estavam cursando o ensino superior em 2010. Em 2000 eram 
3,95% e, em 1991, 1,11%¹. 
 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP - http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/ 
 

Em relação à saúde, no município há um crescimento de hospitais e clínicas 
particulares, em contrapartida aos órgãos públicos, com apenas um Hospital 
Estadual que atende toda a região Sul e Baixo Sul, sendo o atendimento 
bastante ineficaz. Segue abaixo o gráfico com o detalhamento sobre os 
estabelecimentos de saúde por esfera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. NOTA: Atribui-se zeros 
aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável ou onde, por arredondamento, os 
totais não atingem a unidade de medida. 
 

Por fim, ao que se refere à economia, na agricultura, Ilhéus destaca como produtor 
de cacau. Porém, piaçava e dendê vêm ganhando bastante espaço atualmente. 
 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/


 
 
 

Na indústria, Ilhéus destaca-se em toda a Mesorregião do Sul Baiano, por ser polo 
de informática, ter um distrito industrial, diversas indústrias para manuseio e 
transformação do cacau e para criação de sofás. 
 
A economia ilheense está prevista para crescer mais ainda com a implantação do 
moderno Porto Sul e a ferrovia Leste-Oeste que poderá reverter o processo de 
estagnação da economia local, além do futuro aeroporto internacional. 
 
A renda per capita média de Ilhéus cresceu 175,96% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 209,98, em 1991, para R$ 348,88, em 2000, e para R$ 579,46, em 
2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 
5,49%. A taxa média anual de crescimento foi de 5,80%, entre 1991 e 2000, e 
5,20%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda 
domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 
66,56%, em 1991, para 46,36%, em 2000, e para 19,66%, em 2010. A evolução da 
desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de 
Gini, que passou de 0,64, em 1991, para 0,64, em 2000, e para 0,58, em 2010. 
 

 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ilheus_ba#renda 
 

13.1. Anos de Estudo 

 

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar 
da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de 
estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá 
completar ao atingir a idade de 18 anos. No município de Ilhéus, entre 2000 e 2010, 
ela passou de 7,24 anos para 8,61 anos, enquanto na Bahia passou de 7,28 anos 
para 8,63 anos. Ainda, em 1991, a expectativa de anos de estudo no município de 
Ilhéus era de 5,68 anos, e na Bahia de 5,75 anos. 

 

13.2. IDEB - Escolas Estaduais de Ilhéus 
 

 

 

 

 

 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 

 

14. METAS DA UNIDADE ESCOLAR SESI ADONIAS FILHO 
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14.1 Estimativa de matrículas 
 

 
 
 

 

 
 
 
Os alunos desta escola serão, prioritariamente, filhos de trabalhadores da 
indústria ou então provenientes da comunidade, que podem ser egressos de 
escolas públicas e/ou privadas mediante aprovação no processo seletivo. 
 
14.2 Metas a Alcançar 

 

Metas Indicador Ação 
120 alunos novos na 1ª 
série do Ensino médio. 

Matrícula  Divulgar a Escola em 
reuniões com parceiros 
estratégicos como: CDL, 
Universidades / 
Secretárias de Educação, 
bem como, nas Escolas do 
Ensino Fundamental II. 
 
Panfletar nas Indústrias de 
Ilhéus e Itabuna. 
 
Divulgação em Eventos 
das cidades de Ilhéus e 
Itabuna. 

90%  de Aprovação dos 
alunos  
 

Aprovação  Acompanhamento do 
resultado dos alunos a 

cada unidade letiva, 
analisando  o desempenho 

nas disciplinas.  

90% de Satisfação dos 
alunos e pais 
 

 Satisfação dos alunos e 
pais 

Realização de pesquisa 
semestral  
 

3% de Evasão Evasão -------- 

Garantir a formação 
continuada de 100% do 
quadro de professores e 
coordenador 
pedagógico  com cursos 
de  pelo menos 80 h  

Capacitação de 
professores.   

Incentivo a matrícula 
em  cursos promovidos 

pela Editora, cursos EAD 
promovidos pelo 

Departamento Nacional do 
SESI e outros cursos EAD 

disponíveis  na internet 
que sejam da área de 

educação ou afins.  
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15 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.(...) 
 
 
15. 1 OBJETIVOS DA AÇÃO EDUCATIVA DA ESCOLA SESI ADONIAS FILHO  
 

 Promover, no processo de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento de um 
conjunto de habilidades e competências, que propicie a construção dos 
conhecimentos necessários para a vida em sociedade, visando à transformação 
da realidade; 
 Garantir a permanência do estudante na escola, a partir da sua motivação com 
vistas à construção de uma educação de excelência. 
 Criar mecanismos de participação dos diferentes segmentos da comunidade 
escolar que traduzam o compromisso de todos na melhoria da qualidade do 
processo educativo, com o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico; 
 Promover a integração escola-comunidade; 
 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; 
 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. 
 
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 ao mesmo tempo a criação de condições de preparação para o trabalho a 
ser completada na educação profissional.  
 
Assim, este projeto reflete as mudanças a serem efetivadas e exige uma reflexão 
sobre a finalidade da escola, bem como a explicitação do seu papel social e a clara 
definição de caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por 
todos os envolvidos com o processo educativo. 
 
 



 
 
 

16 . 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). 
 
16.1 Marco Situacional 
 

Diante da nova realidade socioeconômica do país e do fenômeno mundial da 
globalização, que impõe novos desafios em todas as esferas da sociedade, o 
Serviço Social da Indústria (SESI), como entidade socialmente responsável e 
realizadora de ações educacionais, tem o compromisso de propor estratégias para a 
melhoria da qualidade do ensino, contribuindo com a formação básica dos cidadãos.  
 
No que tange aos processos de Educação observa-se que com a universalização do 
atendimento no Ensino Fundamental deu-se o aumento da frequência escolar entre 
os jovens na faixa etária de 15 a 17 anos.  
 
Um dos objetivos estratégicos do Sistema Indústria preconiza que a educação, além 
de ser um fim em si mesmo, é uma das vertentes fundamentais para o crescimento 
da economia, seja pelo efeito direto sobre a melhoria da produtividade – formação 
de trabalhadores mais eficientes e capital humano qualificado – seja pelo aumento 
da capacidade do país de absorção e geração de novas tecnologias.  
 
Observando a trajetória do Ensino Médio no país, em 1996, o Governo Federal, por 
intermédio do Ministério da Educação e Cultura (MEC), iniciou um processo de 
mudança nesse segmento, para o qual muitas escolas brasileiras ainda não estavam 
preparadas. Pela Lei n.º 9394/96 (LDB), o Ensino Médio passa a ser considerado 
Educação Básica. Segundo as Bases Legais das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio, uma nova concepção curricular para esta modalidade deve 
expressar a contemporaneidade e, considerando a rapidez com que ocorrem as 
mudanças na área do conhecimento e da produção, ter a ousadia de se mostrar 
prospectiva.  
 
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado em 1998 pelo MEC, e 
reformulado em 2009, ao avaliar o aluno no término da escolaridade básica, também 
tem como uma das finalidades melhorar a qualidade de ensino, provocando 
mudanças nas atuais concepções curriculares, sobretudo a de se romper modelos 
tradicionais. Apontar para a Inter e a transdisciplinaridade que serão vividas através 
de projetos e pesquisas.  
 
Nesse cenário, é imprescindível o estabelecimento de novos paradigmas de ensino 
no campo do conhecimento científico e tecnológico que habilitem profissionais para 
atuarem, com competência e comprometimento, nos diferentes e mutáveis campos 
do trabalho. A este respeito Paulo Freire diz o seguinte: “De fato, ao nos 
aproximarmos da natureza do ser que é capaz de se comprometer, estaremos nos 
aproximando da essência do ato comprometido”. 
 
 “A primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido esta em 
ser capaz de agir e refletir” (FREIRE, 1983, p.14). O mundo do trabalho está em 
processo de contínua mudança. De modo geral pode-se dizer que há transformação 
no padrão tecnológico, na organização do trabalho e nos direitos trabalhistas. As 



 
 
 

escolas devem perceber e refletir sobre as mudanças do mundo do trabalho e assim 
avaliar as necessárias inovações pertinentes à sua prática.  
 
Neste contexto, se exige pensar nos rumos da escola, quais são as suas prioridades 
e quais alternativas devem buscar para estar em conexão com as novas 
configurações sociais. Gandin (1999.p. 63) afirma que "as escolas que não refletirem 
sobre este momento crucial serão, inevitavelmente, levadas a reboque dos 
interesses mais conservadores da sociedade em que vivemos". Assim, é inevitável e 
imprescindível a modernização das escolas, transformando-as num local 
privilegiado, onde a produção do saber não é seu único universo, mas também o de 
preparar indivíduos críticos, sociais e competitivos para o mundo do trabalho. Isto 
significa, então, que a escola além de preparar para a vida deve assumir a 
responsabilidade do atendimento às demandas do mundo do trabalho. Isto inclui o 
desenvolvimento da capacidade de pensar e resolver situações problema. Desse 
modo, a formação escolar deve incorporar o empreendedorismo como pressuposto 
básico da formação, o que pode gerar maior grau de empregabilidade, atribuindo um 
novo valor agregado ao trabalhador. 
 
16.2 Marco Doutrinal 

 
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, 
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 mais humanos; o respeito, 
que é necessário nas relações com as diferenças, com o próximo e suas limitações; 
a união, que promove o bem comum; e a honestidade, pela qual é possível 
estabelecer confiança mútua. 
 
Fortalecendo a concepção de educação que norteia as ações de ensino e 
aprendizagem da Escola SESI Adonias Filho, acredita-se 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. 
 
Assim, a educação proposta pela Escola SESI Adonias Filho desenvolverá 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. 
  
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 
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 tornem profissional competente para dar continuidade à sua vida 
acadêmica. Tomando por base os preceitos legais, as ações educacionais devem 
sustentar-se nos princípios a seguir relacionados: 
 



 
 
 

- Todas as ações e vivências escolares estarão imbuídas de valores como a 
solidariedade e a ética. 
- Os membros que compõe a comunidade escolar tratar-se-ão com respeito, 
considerando as diferenças de qualquer natureza. 
- O processo educativo desenvolvido será inclusivo, ou seja, respeitará a pluralidade 
própria da sociedade humana. 
- O respeito à natureza e a busca do equilíbrio ecológico serão práticas permanentes 
no cotidiano da vida escolar, na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 
- A gestão da instituição será democrática, com participação da comunidade escolar 
na tomada de algumas decisões. 
- O trabalho educativo será construído mediante o diálogo permanente, 
principalmente no que tange ao processo ensino e aprendizagem. 
- O trabalho educativo será entendido como um trabalho de humanização, de 
formação de cidadãos e profissionais capazes de atuar e modificar a sociedade na 
qual estão inseridos. 
- A tecnologia será valorizada pelo que acrescenta de qualidade à vida humana. 
 
Para que a escola alcance estes princípios precisa admitir que os seus conteúdos, 
vão além dos saberes escolares, pois devem se referir aos conhecimentos utilizados 
pelos sujeitos na sua vida cotidiana. Vale considerar que o processo de construção e 
de apropriação do conhecimento, a partir de interesses, motivações, aspirações 
reais de cada cidadão busca a superação dos limites e desafios para aquisição de 
novos conhecimentos. Assim, desenvolver-se naquilo que se propõe, transformando 
a sua vida e a sociedade da qual faz parte é o grande desafio das práticas 
educativas propostas nesta escola. 
 
Do ponto de vista pedagógico compreende-se que o desenvolvimento do indivíduo é 
resultado de um processo sócio histórico, sendo a linguagem de fundamental 
importância nesse processo. Ressalta-se que a articulação entre o 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. 

 
16.3. 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 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. (VYGOTSKY, 1991B, P. 131-132). 

 

E Simões Jorge 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. (SIMÕES JORGE, 1979, P. 39-40). 

 

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 mais humanos; o respeito, 
que é necessário nas relações com as diferenças, com o próximo e suas limitações; 
a união, que promove o bem comum; e a honestidade, pela qual é possível 
estabelecer confiança mútua. 
 
16.4. Marco Operativo 

 

16.4.1. 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 Adonias Filho, 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, pois favorece o desenvolvimento de trabalhos 
colaborativos e permite o exercício da autonomia do aluno, tornando-o responsável 
pela construção do seu conhecimento. 
 
16.4.2. Organização da Composição do Currículo Escolar 

 

Tomando como referência o art. 9º da resolução 2, de 30 de janeiro de 2012 do 
Conselho Nacional de Educação, a organização curricular do Ensino Médio a partir 
de 2014 contem 2 grupos de disciplinas de formação geral. O primeiro, com as 



 
 
 

disciplinas da base nacional comum, constitui a parte comum do currículo e está 
organizado em 4 áreas: Linguagens, Matemática, Ciências Naturais e Ciências 
Humanas. A parte comum inclui as seguintes disciplinas na área de Linguagens: 
Arte, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Educação Física; Na área de 
Matemática: Matemática; na área de Ciências Naturais: Biologia, Física e Química; e 
na área de Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia.  
O segundo grupo, correspondendo à parte diversificada do currículo, inclui 4 
disciplinas novas: Atualidades, Projetos de Aprendizagem, Oficinas Tecnológicas e 
Ciências Aplicadas. 
 
16.4.3. Parte Diversificada 
 
ATUALIDADES  
 

 Objetivo: disciplina para estabelecer uma conexão estreita com temáticas da 
vida cotidiana; fortalecer o respeito às diferenças, à diversidade e à 
promoção de ações voltadas para o exercício da cidadania plena.  

 Temáticas: economia, política, ciência, cultura e vida social.  
 
PROJETO DE APRENDIZAGEM 
 

 Objetivo: desenvolver o protagonismo, atitude empreendedora, capacidade 
de trabalhar em grupo e engajar-se em projeto comum.  

 Temáticas: FMI – Festival de Música e Imagem, Sexualidade, Ler, Criar e 
Pensar é só começar, Qualidade de vida, Café Cultural.  

 
OFICINAS TECNOLÓGICAS 
  

 Objetivo: Trazer a tecnologia para dentro da escola, da mais moderna, como 
à nanotecnologia; Dar oportunidade ao aluno para interagir e compreender as 
muitas das tecnologias atuais dentro da escola; Permitir o exercício da 
criatividade, inventividade e utilização de recursos computacionais.  

 Temáticas: Matemática, Informática, Robótica, Física.  
 
CIÊNCIAS APLICADAS 
  

 Objetivo: cumprir a LDB quanto às finalidades do ensino médio: preparação 
básica para o trabalho e a cidadania do educando, seu aprimoramento como 
pessoa e compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando teoria e prática.  

 Temáticas: Química e Física  
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  Rodovia Jorge Amado, BR 415, km 13, Banco da Vitória, CEP 
45674-999, Ilhéus-BA. 
Fone: (73) 3639-9332 

  
  

  
     

  Adptação à Lei Nº 9394/96 e Resolução CNE/CEB Nº 02/2012 

       MATRIZ CURRICULAR – ENSINO MÉDIO 

 Vigência: 2017/ TURNO DIURNO 

 
Dias Letivos: 200 Semana Letivas: 40 Dias Semanais: 5 Nº de horas aula/dia: 5:20 
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ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA ANUAL POR SÉRIE 

 BASE NACIONAL COMUM 

 1º ano 2º ano 3º ano CH 

   Matemática Matemática  120 120 120 360 

 

Linguagens  

Líng. Portuguesa / 
Lit.  Brasileira 

120 120 120 360 

 
 Ling. Portuguesa / 

Redação 
80 80 80 240 

 Arte 40 40 40 80 

 Língua Estrangeira 
(Inglês ou 
Espanhol) 

40 40 80 160 

 Educação Física 40 40 40 80 

 

Ciências da 
Natureza 

Física 120 120 120 360 
 

 
Química 120 120 120 360 

 

 Biologia 80 80 80 240 

 

Ciências 
Humanas  

História 80 80 80 240 

 Geografia 80 80 80 240 

 Filosofia 80 80 40 200 

 Sociologia 80 40 80 200 
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Atualidades 0 0 40 40 

 Ciências Aplicadas 0 80 80 160 

 Oficinas Tecnológicas  80 80 0 240 

 Projetos de Aprendizagem  40 0 0 40 

 

  

TOTAL SERIADO (Base 
comum+Parte Diversificada 

1.200 1.200 1.200 3.600 

 Total Ensino Médio 3.600 

   

Notas  
* Música está contemplada na disciplina de Arte e Língua Portuguesa.  

 
* Educação Ambiental está contemplada transversalmente em todas as disciplinas com destaque em 
Biologia, Química e Língua Portuguesa. 

 



 
 
 

* No 1º ano a escolha da OFTEC será a critério da unidade escolar 
* No 2º º ano a OFTEC será  preferencialmente de Física, Química e Matemática, Robótica, Arduíno 
ou  Informática. 

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

 

         
17.1. 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 estudada, toda uma dinâmica das relações 
estabelecidas, ou seja, para se poder falar dos currículos 
praticados nas escolas, é necessário estudar os hibridismos 
culturais vividos nos cotidianos. (FERRAÇO, 2006. p. 10). 

 

O currículo deve, constantemente, redimensionar os espaços e tempos escolares, 
revendo as concepções e as práticas pedagógicas. Nesse contexto, a formação 
permanente dos educadores é indispensável, na medida em que promove a 
cooperação entre os envolvidos no processo educativo e possibilita mudanças com 
base na práxis reflexiva, objetivando melhor qualidade para o processo de ensino – 
aprendizagem. 
 
O currículo aqui, também 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. Nessa 
perspectiva, a educação ultrapassa a mera reprodução, possibilitando a troca de 
experiências e a construção de aprendizagens significativas. 
 
Assim, o currículo está diretamente relacionado ao contexto sócio-político-cultural, 
na medida em que é construído de forma dinâmica e participativa por meio de uma 
abordagem interdisciplinar, objetivando a formação do cidadão comprometido 
eticamente com a transformação da sociedade. 
 
A crença de que a construção de um projeto interdisciplinar é resultado do diálogo 
entre as áreas de conhecimento, não pode prescindir da reflexão de que esse 
diálogo é, sobretudo um diálogo entre as pessoas. Assim, um currículo disciplinar na 
sua base já se constitui num limite, aspecto que desafia o corpo docente e 
coordenação pedagógica da Escola no encaminhamento de ações que promovam a 
integração dos conteúdos a serem estudados. Isto pode ser viabilizado a partir de 
projetos de trabalho que façam sentido para os estudantes e contribuam para a sua 
melhor inserção na sociedade. 



 
 
 

Considerando que o Projeto Político Pedagógico da Escola é único e integra o 
conjunto das concepções e práticas a serem desenvolvidas, a Escola SESI Adonias 
Filho ao construir a sua proposta curricular admite a necessidade de considerar as 
especificidades de cada etapa da Educação Básica e articular uma etapa com a 
outra para que o processo formativo dos estudantes não sofra descontinuidade. 
 
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 trabalho e a cidadania 
do educando”, que deve ser desenvolvida por um currículo, que considera a 
educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e 
das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 
portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício 
da cidadania.  

 

O currículo do Ensino Médio desenvolvido no SESI prevê a articulação desta etapa 
com a Educação Profissional. Esta articulação se dá pedagógica e 
institucionalmente, uma vez que além das relações estabelecidas a partir do 
currículo têm-se as relações estabelecidas entre a articulação dos profissionais da 
educação básica do SESI, com os profissionais da educação profissional do SENAI. 
 
 
18. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS ETÁRIOS 
 

Os 120 alunos matriculados nesta escola em 2017, estarão distribuídos em 03 
turmas, nos períodos matutino e vespertino, conforme discriminação a seguir: 
  
Faixa etária: 14 a 16 anos  

 

TURMA TURNO QUANTIDADE 

1ªA MATUTINO  40 

1ªB MATUTINO  40 

1ªC MATUTINO 40 

Total  120 

 
 
19. 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 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 Morim, 

 
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. (MORIM, 2000, P. 55). 

 

 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. 
 
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; 

 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). 

 

20. CONCEPÇÃO E PRÁTICA DA AVALIAÇÃO ESCOLAR 
 
A avaliação deve ser entendida como um processo contínuo da educação 
relacionada ao desenvolvimento do ensino e aprendizagem. É preciso que a 
avaliação seja diagnóstica, processual e mediadora, envolvendo toda a comunidade 
escolar.  

Nesta concepção: 
 



 
 
 

Avaliar não é apenas medir, mas, sobretudo sustentar o desempenho 
positivo dos 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 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. 
 
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 válido salientar 
a importância do compromisso coletivo de todos os segmentos da escola com o 
objetivo de promover ações que venham contribuir com a aprendizagem do aluno, 
com o currículo e com a prática pedagógica docente. 



 
 
 

 
A avaliação educacional está relacionada ao cumprimento das finalidades da escola. 
Compreende a análise quantitativa e qualitativa dos processos pedagógicos, dos 
cursos oferecidos, das condições disponíveis, relacionando-os às demandas 
educacionais. Essa avaliação está associada aos processos e ações da escola, 
indagando às práticas correspondentes à escola, ao currículo, à gestão proposta. 
Por isso, todos serão envolvidos, mediante estratégias adequadas a cada situação e 
a cada momento. 
 
Portanto, nas salas de aula e até nas práticas mais rotineiras, a avaliação deverá 
estar presente, de modo que seja um processo contínuo, reflexivo, individualizado e 
coletivo, múltiplo e participativo, com o objetivo de promover as mudanças 
necessárias ao alcance das metas e dos propósitos da Escola Adonias Filho. 

 

20.1. Da Avaliação Institucional 
 

Na avaliação institucional busca-se obter dados quantitativos e qualitativos para 
realização de análises que permitam a tomada de decisões acerca do 
desenvolvimento da instituição. Essa avaliação deve abranger a todos os envolvidos 
nos processos da Escola Adonias Filho. 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 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.  
 
20.2. Da Avaliação do Processo Ensino 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; 
- 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. 
 
 
20.2.1. Avaliação Diagnóstica 

 

O estudante da 2ª e 3ª série será submetido a uma avaliação diagnóstica após as 
avaliações finais da IV unidade, e para o aluno da 1ª série será utilizado o resultado 
individual do processo seletivo, fornecido pela secretaria da escola, 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. 
] 
20.2.2. Avaliação Qualitativa 

 
Os aspectos comportamentais também são considerados no sistema avaliativo da 
escola, numa concepção de avaliação que abrange tanto a aquisição de 
conhecimentos relacionados aos conteúdos curriculares, quanto às atitudes, 
interesses, hábitos de estudo, assiduidade e comprometimento, resultando num 
conceito, que pode ser insuficiente, regular, bom, muito bom ou excelente, a partir 
de um consenso entre os professores no conselho de classe ao final de cada 
unidade, definindo também as ações que serão empreendidas pela equipe 
pedagógica para os avanços necessários para que este aluno seja favorecido com 
0,25 décimos em cada unidade.  
 
20.2.3. Retroalimentação 

 

A retroalimentação não 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 diminuir suas dificuldades relacionadas à aprendizagem chegar 
consequentemente a melhores resultados nas avaliações posteriores. 
 
20.2.4. 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. 
 



 
 
 

20.2.5. Avaliações Finais 

 
As Avaliações finais serão desenvolvidas por área de conhecimento: Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias – Área I, Ciências da Natureza e suas Tecnologias Área 
II e 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 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. 
  
20.2.6. Avaliações de 2ª chamada 

 

O estudante poderá excepcionalmente, submeter-se à segunda chamada das 
avaliações realizadas caso sofra impedimento comprovado. O atestado médico, 
quando for o caso deve ser apresentado à secretaria da escola no prazo de 48 
horas. Quando não houver o atestado médico para justificar a ausência, o 
responsável do estudante deverá comparecer pessoalmente à secretaria da escola 
para solicitar à realização da prova. 
  
20.2.7. Avaliações 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 12 pontos ao final da 2ª unidade, será aplicada uma prova de 
recuperação paralela ao final do 1º semestre. As dificuldades apresentadas pelos 
estudantes serão trabalhadas em monitorias e na retroalimentação realizada pelos 
docentes em sala de aula. 
 
20.2.8. Avaliação de Recuperação Final 

 

Além da recuperação paralela ao final do 2º semestre, o estudante que não alcançar 
os 24,0 (vinte e quatro) 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) = AG (aproveitamento global) x 0,6 + AF (avaliação final) x 0,4  

21 DO CONSELHO DE CLASSE 
 

O Conselho de classe, coordenado pelo Diretor da Escola, ou por outra pessoa por 
ele designada, é integrado pelos docentes de cada turma, por no mínimo 2 (dois) 
representantes de alunos e todos os responsáveis pela coordenação pedagógica. O 
conselho tem como finalidade a avaliação global do aluno, como das atividades 
docentes e de todos os envolvidos no trabalho educativo, objetivando tomar mais 



 
 
 

eficiente e eficaz o processo de ensino e aprendizagem. O papel que compete ao 
referido Conselho está definido no Regimento Escolar, no Capítulo III, art. 167. 

 

22 FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO CORPO DOCENTE 
 

Todo docente tem garantido uma carga horária pedagógica semanal fora de sala de 
aula para planejamento e organização das atividades de ensino. Conforme tabela 
abaixo. Está definido no Padrão Operacional Coorporativo das Escolas da Rede 
SESI - PO 2103/09 (planejamento, realização e avaliação das atividades 
pedagógicas – revisão 2) que a carga horária mensal mínima para planejamento 
deverá ser de 4 horas. Semanalmente serão 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 atenderão semanalmente os docentes para 
acompanhamento das atividades de ensino e aprendizagem. Momento privilegiado 
para que os docentes recebam retorno da análise dos planejamentos, orientações e 
sugestões para organização do trabalho e em relação às dificuldades encontradas 
na execução das atividades planejadas. 
 
Bimestralmente são realizadas observação de aulas e para o feedback é agendado 
posteriormente um momento individualizado entre docente e coordenador 
pedagógico. Além disso, os docentes participam de seminários e palestras com 
temáticas atuais e relevantes na área de educação. 
 
A partir dos resultados das avaliações parciais, serão discutidos com os professores 
estratégias e metodologias que favoreçam a aprendizagem dos estudantes e a 
melhoria no seu desempenho, a serem desenvolvidas antes da aplicação das 
avaliações finais. Os professores das disciplinas em que a maioria dos estudantes 
apresente baixo desempenho serão atendidos individualmente, na busca de 
soluções para reverter à situação. O professor e coordenador pedagógico, a partir 
da análise da situação, elaborarão um plano de ação a ser desenvolvido antes das 
avaliações finais. 
 
Ao final de cada unidade serão analisados e discutidos com os professores, os 
resultados apresentados. Para as séries ou segmento de ensino que apresentam no 
resultado geral, estudantes com baixo desempenho, em relação à meta de 
aprovação da escola (90%) será feita uma análise, especificando as causas desse 
resultado e propondo ações de melhoria para a próxima unidade. 
 
 

Organização do Momento Individualizado Docente e Coordenador Pedagógico 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96, no artigo 
59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, 
métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; 
assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para 
a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e a aceleração 
de estudos aos superdotados para conclusão do programa escolar. Também define, 
dentre as normas para a organização da educação básica, a “possibilidade de 
avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado” (art. 24, inciso 
V) e “[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características 
do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 
exames” (art. 37).  
 
Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a 
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a 
educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e 
modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial 
ao ensino regular. 
  
Acompanhando o processo de mudanças, as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, 
determinam que os sistemas de ensino devam matricular todos os alunos, cabendo 
às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação 
de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001). O Decreto nº 6.571, de 17 de 
setembro de 2008 dispõe sobre o atendimento educacional especializado, com a 
finalidade de ampliar a oferta do atendimento. 
 
 Para tanto considera que o atendimento educacional especializado contempla o 
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos 
alunos no ensino regular. Deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a 
participação da família e ser realizado em articulação com as demais políticas 
públicas. Tem como objetivos, prover condições de acesso, participação e 
aprendizagem no ensino regular aos alunos, garantir a transversalidade das ações 
da educação especial no ensino regular; fomentar o desenvolvimento de recursos 
didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e 



 
 
 

aprendizagem e assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais 
níveis de ensino. 
 
Dispõem-se também da lei nº 10.098 de dezembro de 2000 que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. Compondo ainda o rol de legislação 
acerca do tema tem-se a Resolução CEE nº 79 de 15 de setembro de 2009 art. 6º 
onde cabe ao sistema de ensino zelar para que as redes públicas e privadas 
ofereçam condições para a inclusão de educandos com necessidades educacionais 
especiais, em termos de: 
 

I - acessibilidade nas edificações com a eliminação de barreiras arquitetônicas nas 
instalações, no mobiliário e nos equipamentos, conforme normas técnicas vigentes; 
II - eliminação de barreira linguística que limita, ao indivíduo surdo, o acesso à educação 
e à escola, através da utilização da LIBRAS como língua de instrução, devendo a língua 
portuguesa ser ministrada como segunda língua. 
III - oferta obrigatória, desde a educação infantil, do ensino de LIBRAS para a educação 
de pessoas surdas, como 1ª língua, de acordo com o art. 14 do Decreto nº. 5.626/2005; 
IV - corpo docente e demais profissionais especificamente qualificados e capacitados 
para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos. 
 
Art. 11- O estabelecimento de ensino deverá fazer constar do seu Projeto Pedagógico, a 
proposta pedagógica que atenda aos alunos com necessidades especiais, com base nas 
diretrizes curriculares nacionais e estaduais, observados os objetivos estabelecidos para 
as etapas da Educação Básica e suas diferentes modalidades. 
§ 1º As escolas devem garantir na sua proposta pedagógica a flexibilização curricular 
para atender às necessidades educacionais especiais dos educandos, prevendo 
adaptações que proporcionem diversificação curricular para desenvolvimento de suas 
habilidades, competências e acesso ao conhecimento científico. 
§ 2º O número de educandos com necessidades educacionais especiais, por turma, será 
definido pela Secretaria de Educação do Estado. 
 
Art. 12. A proposta pedagógica da escola deve ser elaborada observando: 
I - pesquisas e estudos científicos para aprimorar os processos pedagógicos;  
II - avaliação educacional realizada por uma equipe composta, no mínimo, pelo professor 
e pela equipe técnico-pedagógica da escola; 
III - diagnóstico multidisciplinar, envolvendo outros profissionais da área da Educação e 
Saúde, quando for o caso, e com a participação da família; e  
IV - relatório circunstanciado das informações básicas que justifiquem a oferta 
educacional; 
 

E mais recentemente o que dispõe a Resolução CEE 14, de 11 de março de 2014 – 
Dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 
modalidade Educação Especial, no Sistema Estadual de Ensino da Bahia. 
 

Art. 7º As mantenedoras e os gestores das instituições de ensino comum deverão fazer 
constar o AEE e suas formas de articulação técnica na Proposta Pedagógica e no 
Regimento Escolar, nos termos do Art. 11 do Parecer nº 79/2009 do CEE/BA. 
V – professores especializados para o exercício da docência; 
VI – profissionais da educação, dentre eles, o tradutor, o intérprete de LIBRAS, de códigos 
diversos e o guia-intérprete; 
VII – profissionais que atuam no apoio, principalmente nas atividades de alimentação, 
higiene e locomoção.  



 
 
 

 

A lei 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ressaltando que é dever do 
Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade, assegurar educação de 
qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, 
negligência e discriminação. A Escola SESI Anísio Teixeira atua de acordo com a lei 
e propõe em seu planejamento, até 2019, quando forem ofertadas todas as séries 
de Ensino Médio, a implantação de uma sala de recursos multifuncionais. 
 

Todos os documentos normativos convergem para um atendimento educacional 
especializado que tenha como proposta de atuação identificar, elaborar e organizar 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 
participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. 
Corroborando deste movimento, ressaltamos que várias ações estão sendo 
realizadas, visando garantir o acesso e a permanência de estudantes com 
diagnóstico de algum tipo de deficiência no Ensino Regular. Diante do histórico 
relatado e legislação vigente, a rede de escolas do SESI pretende atender essas 
demandas principalmente através do Projeto CAIS (Centro de Apoio à 
Inclusão/SESI) que visa apoiar iniciativas que beneficiem às pessoas com 
deficiência em qualquer serviço prestado pela instituição SESI e mais 
especificamente atender àquelas com diagnóstico de deficiência, remanescentes da 
oferta de modalidade de Ensino Especial que não apresentam condições de inclusão 
no ensino comum. 
 
Na origem da palavra, Cais, significa local de embarque e desembarque de pessoas. 
Simbolicamente, pensamos que é este o significado da proposta contemplada no 
presente documento. 
 
A proposta do CAIS concentra-se no acompanhamento dos processos de ensino e 
aprendizagem das crianças e jovens, com diagnóstico de algum tipo de deficiência, 
tais como os transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
/superdotação matriculados e incluídos nas escolas da Rede SESI de Educação; 
ações socioeducativas para jovens e adultos com acentuada deficiência 
remanescentes da escola especial e a formação de capacidades acadêmicas, 
habilidades básicas e de gestão, na perspectiva de educação profissional, dos 
jovens e adultos com potencial para inclusão em mercado de trabalho. Além disso, 
promove ações socioeducativas para jovens e adultos com acentuada deficiência 
remanescentes da antiga escola especial que não apresentam condições de 
inclusão no ensino comum, nem inclusão no mercado de trabalho. Algumas das 
concepções e valores que permeiam a condução dos trabalhos desenvolvidos pelo 
CAIS estão explicitadas a seguir:  
 

 Considera-se que todas as pessoas podem expressar seu potencial de 
criatividade e sua iniciativa, se tiverem oportunidade e forem adequadamente 
estimuladas;  

 A educação e o trabalho podem colaborar para que pessoas com deficiência 
façam escolhas mais saudáveis e consigam dar sua contribuição pessoal 
para a construção de uma sociedade mais harmoniosa;  

 Toda pessoa tem potencial para agregar valores à sua comunidade, 
tornando- se assim proativo na solução dos problemas sociais e não parte 
ativa destes problemas.  



 
 
 

 A educação e a aceitação social, são indissociáveis, colaboram para que as 
pessoas que têm alguma deficiência possam valorizar a si mesmas, seu 
potencial criativo de construção;  

 A educação inclusiva colabora para que crianças e jovens que não possuem 
deficiência ampliem competências e habilidades nas relações sociais.  
 

As ações para inclusão no ensino comum da Rede SESI de Educação visam 
beneficiar a todos os estudantes matriculados e mais especificamente às crianças e 
jovens com deficiência (física, sensorial, intelectual e múltipla). Transtornos Globais 
do desenvolvimento, alta habilidades/superdotação, favorecendo a sua formação e 
desenvolvimento sócio emocional e cognitivo. 
 
O artigo 208 da constituição inciso III garante "atendimento educacional 
especializado na rede regular de ensino". A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, 9394/96, considera em seu artigo 58 a Educação Especial como 
"Modalidade escolar" e assegura ainda, em seu parágrafo segundo do mesmo artigo 
que o "atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não 
for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular".  
 
Portanto, a integração escolar é uma forma de inserção que recebe alunos com 
deficiência desde que sejam capazes de acompanhar a escola comum existente nos 
moldes tradicionais, ou seja, os alunos é que se adaptam a escola e não a escola a 
eles. A inclusão difere da integração, com quanto tenham significados semelhantes, 
são empregados para expressar situações de inserção diferentes e se fundamentam 
em posicionamentos teórico-metodológicos divergentes. (Mantoan, 2005).  
 
Na inclusão, a escola comum tradicional é modificada para ser capaz de acolher 
qualquer aluno, indiferente de sua cor, raça religião, aptidão física ou cognitiva, e de 
propiciar-lhe uma educação de qualidade. Na inclusão, as pessoas com deficiência 
estudam na escola que estudariam se não fossem deficientes. Portanto, "a distinção 
entre integração e inclusão é um bom começo para esclarecermos o processo de 
transformação das escolas, de modo que possam acolher, indistintamente, todos os 
alunos, nos diferentes níveis de ensino". (Mantoan, p.26, 2005).  
 
Importante salientar que, o atendimento a educação inclusiva do SESI será de forma 
gradativa iniciando pelas as escolas de Salvador, a saber, Itapagipe, Retiro, 
Candeias e Piatã sendo que até 2017 será estendida a escola SESI Adonias Filho 
no município de Ilhéus, com a implantação da sala multifuncional.  
 
 
24 DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 
 

As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-
se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 
escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos 
alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. 
 
Segundo a Resolução CEE 14/ 2014, considera-se o AEE conjunto de atividades, 
recursos pedagógicos e de acessibilidade, organizados institucionalmente, 
prestados de forma complementar ou suplementar à formação dos educandos, 
público alvo da Educação Especial, na Educação Básica e suas modalidades.  



 
 
 

Entende-se como público- alvo do AEE: 
 

 Educando com deficiência: aqueles que têm impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial; 

 Educandos com transtornos globais do desenvolvimento; aqueles que 
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 
motoras;  

 Educando com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 
potencial elevado e grande envolvimento com as áreas de conhecimento 
humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 
criatividade. 
 

25 DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 
 
Considerando que a Escola SESI Adonias Filho prima por sua função social, faz-se 
necessário que sua gestão pedagógica e administrativa seja democrática e 
transparente, para que na pluralidade de visões constitua-se o caráter social das 
práticas da instituição. 
Neste contexto, os processos de decisão devem ser coletivos, participativos, de 
modo que as escolhas efetuadas sejam legítimas e os integrantes da comunidade 
escolar vejam-se corresponsáveis pela execução e acompanhamento das ações. 
Nos processos de gestão, é fundamental compreender que os sujeitos são agentes 
de mudanças. Os gestores e cada membro da comunidade escolar têm 
contribuições indispensáveis na construção da gestão democrática. Por isso, é 
imprescindível que haja uma política de valorização dos colaboradores e a 
promoção de oportunidades para que todos se sintam parte da escola, identificando-
se com seu trabalho e assumindo, de maneira corresponsável, o desenvolvimento 
dos processos. 
Nesta perspectiva, a formação continuada tem fundamental importância, pois além 
de possibilitar a qualificação e a competência, propicia o desenvolvimento 
profissional articulado ao projeto e às finalidades da escola. É imprescindível, ainda, 
que se promovam espaços de discussão e de preparação da comunidade escolar 
para tomar decisões coletivas. Esse espaço contribui para a formação dos sujeitos, 
todos crescem e aperfeiçoam sua condição de cidadãos e, sobretudo, qualifica as 
decisões e ações. 
Assim, acredita-se que o trabalho coletivo de caráter educativo requer a contribuição 
de todos, mesmo que indiretamente. É preciso garantir condições de trabalho, tempo 
e recursos adequados e associados à valorização dos sujeitos, os quais se sentem 
parte significante do processo na medida em que superam a rotina e exercem ações 
inovadoras, criativas, críticas e, principalmente, consciente. 
 
25.1. Diretrizes para 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.  
. 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 
(docente, discente, analistas e técnicos), bem como as atribuições dos diversos 
profissionais e seus respectivos setores.  
. Reivindicar, nos espaços apropriados, os direitos dos servidores e da instituição. 
. Promover a integração entre as diversas áreas profissionais, bem como entre os 
segmentos da Escola.  
. Respeitar a pluralidade de 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. 

 
26 ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA 
 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), a 
Educação Básica poderá organizar-se em séries anuais, assim como em outras 
formas, tais como ciclos, grupos não seriados, alternância regular de período de 
estudos e outros critérios de organização, sempre de acordo com o interesse do 
processo de ensino. No caso específico da Escola SESI Adonias Filho é feita por 
séries: 1ª, 2ª e 3ª do ensino médio, articulada com a Educação profissional. É 
também pautada em atividades que norteiam todo o processo de ensino 
aprendizagem tais como: projetos pedagógicos, núcleos de pesquisa, oficinas 
tecnológicas etc. Dessa forma é importante destacar que a Escola SESI Adonias 
Filho 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.  
 
Tendo em vista a realidade apresentada no Marco Situacional e o ideal de Educação 
apresentado no Marco Doutrinal e 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. 
Tais informações estão articuladas aos demais documentos da escola, como: 
Currículo e Regimento Escolar, que estão disponíveis para consulta na 
biblioteca.  Vale salientar que, tais documentos são de extrema relevância como 
subsídios para a atuação dos docentes da escola. 

 
26.1. Rotina de Funcionamento 

 

O horário de funcionamento da Escola SESI Adonias Filho é de 7:00 as 12:20 no 
turno matutino e no turno vespertino o horário estará condicionado ao tipo de curso 
ofertado pelo SENAI. O acesso dos estudantes à parte interna da escola se dará 10 
minutos antes do horário previsto para o início da primeira aula; Haverá uma 
tolerância de 15 minutos no 1º horário para a entrada do estudante, com postura 
homogênea de todos os docentes; Após o 1º horário, em caso de atrasos, o 
estudante deve aguardar fora da sala de aula à troca de professor / disciplina. 
Ponderar e analisar os casos de exceção. 
 
26.2.  Projetos Pedagógicos 
 
26.2.1. Núcleo de Pesquisa 

 

O Núcleo de Pesquisa (NP) possui como cerne de sua proposta, favorecer a 
iniciação científica dos educandos da Escola SESI Adonias Filho, favorecendo a 
aplicabilidade de metodologias diversas e dos aspectos científicos na produção 
desses, seja na ação de apreender as relações e inter-relações entre os diversos 
saberes teóricos e a vida cotidiana. Evidenciando os pilares da educação 
estabelecidos pela UNESCO: saber conhecer, saber fazer, saber ser e saber 
conviver.  Nessa perspectiva, favorecer a elaboração e manutenção dos projetos da 
escola, atentando para os pilares supracitados e para a proposta da 
interdisciplinaridade, da qual, cada ator do processo de ensino e aprendizagem é 
integrante e partícipe. Viabilizando assim, a apropriação de saberes diversos, ao 
perpassar pelos aspectos científicos das áreas do conhecimento, tendo na pesquisa, 
análise e observações, assim como na leitura, oralidade e socialização, alicerçadas 
na utilização de recursos tecnológicos, aliados ao processo de aprendizagem 
significativa, a consolidação da construção de novos conhecimentos.  A Escola 
possui um Núcleo Científico que tem como objetivo desenvolver e aplicar a 
metodologia científica, descobrir novos conhecimentos, seja no domínio do 



 
 
 

cotidiano, seja no domínio científico, literário, artístico, estimular a leitura e a escrita, 
desenvolver a oralidade e a socialização, proporcionar o contato e o uso dos 
recursos tecnológicos, aliados ao processo de aprendizagem, elaborar resenhas e 
artigos científicos, buscando respostas, soluções e a construção de novos 
conhecimentos.  
 
26.2.2. Oficinas Tecnológicas – Robótica 

 

O conhecimento envolvido pela robótica e pela computação é cada vez mais 
multidisciplinar e transdisciplinar, uma das principais razões que torna difícil a tarefa 
de reunir as tecnologias empregadas no cotidiano e aproximá-las dos jovens, 
através do conteúdo didático oferecido pela Escola. Neste sentido, vale destacar, o 
pensamento de Antunes (2010, p. 20) que diz: o professor que deve assumir um 
papel de ator, um interrogador, um profissional que instiga pensamentos, acorda 
inteligências, sugere linguagens e leva seus alunos a perceber os abismos que 
separam a analise da critica, a argumentação da explanação, a descoberta da 
assimilação inconsciente.  
 
O desafio então é pensar como fazer com que essa integração fique mais rica com a 
intervenção da Escola. Nessa perspectiva, faz-se necessário repensar o ensino a 
partir do trabalho que possibilite o desenvolvimento do individuo de maneira integral, 
desenvolvendo lhe a capacidade criadora, a identidade e a autonomia, mediante um 
processo de socialização.  As atividades com Robótica traz essa oportunidade para 
que os nossos alunos pratiquem através da pesquisa e de aulas que permitam 
aplicação do conhecimento,  uma abordagem pedagógica capaz de potencializar os 
esforços ali despendidos no processo de ensino/aprendizado dos conteúdos de 
ciência e tecnologia, buscando criar condições para que os nossos alunos possam 
assumir, gradualmente, já no ambiente escolar, o papel de agentes ativos dessa 
transformação social. 
 

27. SETORES DA ÁREA PEDAGÓGICA 
 
27.1 Equipe de Educação 

 
27.1.1. Gerente de Unidade  
 

É o profissional que gerencia a unidade escolar realizando o planejamento 
estratégico e orçamentário da escola. 
 
27.1.2 Diretor Escolar  
 

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. 
 
27.1.3. 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 de 
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 se tratar de Educação de Jovens e Adultos – EJA, 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 à informes e esclarecimentos solicitados. 
 
27.1.3. Bibliotecário (a) 

 

Colabora com os professores na composição do acervo bibliográfico, assegura o 
adequado funcionamento da biblioteca, executando a organização do acervo, 
multimeios, zelando pela atualização dos registros e conservação dos mesmos. 

 
27.1.4.  Secretário (a) 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. 
 
27.1.5. 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. 
 
27.2 Setor Administrativo Financeiro 

 

O Setor administrativo financeiro, sob coordenação e acompanhamento do Gerente 
da Unidade e 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. 
 
 
28 ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO 
 

A Escola SESI Adonias Filho está sendo implantada no município de Ilhéus no ano 
2016 tendo suas atividades iniciadas no ano de 2017 ressaltando que o 
funcionamento de alguns ambientes será gradativo sendo que ao final do terceiro 
ano de funcionamento (2019) terão todos os ambientes, sobretudo as salas de aula, 
em pleno funcionamento e uso. Sendo assim tem-se: 

 
 
Bloco de Educação 
  
11 salas de aula   

01 laboratório de informática  
01 laboratório de biologia  
01 laboratório de química  



 
 
 

01 laboratório de robótica   
01 sala de professores  
01 sala da Gerência / Diretoria  
01 sala da coordenação pedagógica  
01 secretaria escolar 
01 sala de TI  
01 biblioteca / cyber point 
01 reprografia  
02 depósitos  (1 no bloco de educação e 
01 no bloco compartilhado/adm para o 
setor de lazer) 
01 quadra de esporte  
01 almoxarifado  
02 sanitários femininos (PNE)/ (1 no 
bloco de educação e 1 no bloco 
compartilhado/ adm)  
02 sanitários masculinos (PNE) / (1 no 
bloco de educação e 1 no bloco 
compartilhado/ adm) 

2 sanitários femininos (1 coletivo no 
bloco de educação e 1 individual no 
bloco compartilhado/adm) 
2 sanitários masculinos (1 coletivo no 
bloco de educação e 1 individual no 
bloco compartilhado/adm) 
1 DML (Depósito de materiais de lazer) 
1 Setor de Lazer/RS (no bloco 
compartilhado/adm) 
1 Cantina na área externa  
 
Bloco Administrativo 
01 Sala de gestão SESI  
01 sala de Administrativo Financeiro  
01 sala de relações com o mercado 
01 Arquivo 
01 Sala de TI 
01 Sala SINE 
 
 

28.1 A Biblioteca 
 

A área total da biblioteca é de 237,17 m². É composta pelos seguintes 
ambientes: Sala de Leitura individual com 11 cadeiras e 11 mesas. Sala de 
Estudo em grupo com 15 cadeiras e 03 mesas. Salão de leitura com 24 
cadeiras e 03 mesas, espaço para consulta a internet com 08 cadeiras, 4 
mesas e 4 computadores. Além de um espaço para atendimento a alunos e 
professores com 01 cadeira e 01 computador. O acervo total inicial será de 442 
itens, assim distribuídos: 
 

Tipologia Quantidade 

Didáticos 298 

Paradidáticos 86 

Periódicos 11 

Multimeios 10 

Específicos 06 

Educação 31 
 
28.2 Laboratório de Informática 
 

A área total é de 50m². Possuirá 41 cadeiras, 4 bancadas coletivas e 41 
computadores inclusive para professor. 
 
28.3 Laboratório de EAD (Educação a Distância) 

 

A área total é de 25m². Possuirá 15 cadeiras, 1 bancada coletiva, 1 mesa e 15 
computadores, inclusive pra professor. 
 
28.4. Laboratório de Química 

 



 
 
 

A área total é de 40m². Possuirá 21 cadeiras, 2 bancadas coletivas, 1 mesa e 1 
computador inclusive para professor. 

 
28.5 Laboratório de Biologia 
 

A área total é de 40m² . Possuirá 21 cadeiras, 2 bancadas coletivas, 1 mesa e 
1 computador inclusive para professor. 

 
28.6 Laboratório de Robótica/Física 

 

A área total é de 50m². Possuirá 41 cadeiras, 3 bancadas, 1 mesa e 1 
computador inclusive para professor. 
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REDE SESI BAHIA DE EDUCAÇÃO 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR 2017 

 

 

MÊS ORGANIZAÇÃO DA REDE 

Janeiro 

FÉRIAS ALUNOS  

Férias dos professores (escolas atuais) - JANEIRO 

INICIO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES- 02/01(escolas novas) 

Fevereiro 

SEMANA PEDAGÓGICA – 01 A 03/02 (01 em rede, 02 e 03 em 

cada unidade) 

INICIO DAS AULAS: 06/02  

SÁBADOS LETIVOS – 18/02 

RECESSO CARNAVAL: 23 A 01/03 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 14   

Março 
SÁBADO LETIVO – 11/03   

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 23  



 
 
 

Abril 

FERIADOS – 21/04 - (Tiradentes) 

SÁBADOS LETIVOS – 08/04  

RECESSO DA SEMANA SANTA-13 A 16/04 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 18 

Maio 

FERIADOS- 01/05 (Dia do trabalho) 

 SÁBADOS LETIVOS – 06/05 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 23 

Junho 

FERIADOS: 15/06 (Corpus Christi) e 24/06 (São João) 

SÁBADOS LETIVOS – 03/06 

RECESSO DO ALUNO – 23/06 a 02/07  

RECESSO DO PROFESSOR – 23 a 29/06 

RETORNO DO PROFESSOR E JORNADA PEDAGÓGICA INTERNA-

30/06 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 17 

  



 
 
 

Julho 

 

 

FERIADO ESTADUAL - 02/07 (Independência da Bahia) 

RETORNO DO ALUNO - 03/07 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 21 

Agosto TOTAL DE DIAS LETIVOS – 23  

Setembro 

FERIADO – 07/09 (Independência do Brasil) 

SÁBADOS LETIVOS – 23/09 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 21 

Outubro 

FERIADOS – 12/10 (Dia de Nossa Senhora Aparecida) 

                      15/10 (Dia do Professor) 

SÁBADOS LETIVOS – 21/10(Mostra Integrada de Artes e Ciências) 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 23 

Novembro 

FERIADOS – 02/11 (Dia de Finados) 

                      15/11 (Proclamação da República) 

Dia da Consciência Negra- 20/11 

 TÉRMINO DO ANO LETIVO: 28/11 

TOTAL DE DIAS LETIVOS – 18 

CONSELHO DE CLASSE III: 29 e 30/11 

 

Dezembro 

FERIADO - 08/12 (N. Senhora da Conceição) 

RESULTADO: 04/12 

INSCRIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO: 04 e 05/12 

AULAS DE RECUPERAÇÃO: 06 a 13/12 

AVALIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO: 14 a 19/12 

CONSELHO DE RECUPERAÇÃO: 20 e 21/12 

RESULTADO FINAL: 22/12 

 

 

Distribuição dos dias e semestre letivo. 

 

 

Dias 

Letivos 

 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 1.º sem. Jul. Ago. Set. Out. Nov. 2.º sem. Total 

 

0 

14 23 18 23 17 95 21 23 21 22 18 105  

 

Alertamos para o seguinte: 

1 Não estão previstos os feriados municipais. 

2 

Não deverão ser computados como dias letivos os dias utilizados para exame final. (LDB Art. 24, Inciso I). 

A instituição de ensino é obrigada a cumprir no mínimo a carga horária de 800 horas e 200 dias letivos. (LDB Art. 24, Inciso I). 

 

 

 



 
 
 

 

PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO (AEE) 

 
Resolução CEE, 14 de março de 2014. 

 
 

Para promover o AEE na Rede SESI de Educação, o Projeto CAIS contempla 
entre suas entregas a implantação de salas de recursos multifuncionais 
inicialmente nas escolas de Salvador e Região Metropolitana. Essas salas 
contarão com espaços físicos, mobiliário, materiais didáticos, recursos 
pedagógicos e de acessibilidade, e equipamentos específicos para 
atendimento do publico do AEE, matriculados na Rede SESI de Educação.  
 
Os professores estão sendo capacitados em Educação Especial na 
Perspectiva Inclusiva, possibilitando uma prática que elimine as barreiras para 
a participação do aluno no contexto educacional e social. As formações 
realizadas através do Projeto CAIS dissemina entre os participantes a cultura 
da Inclusão, que assegura o direito e democratização do ensino para todos, 
independentemente das diferenças particulares e/ou individuais dos 
estudantes. 
 

PLANO DE AÇÃO 
 
De acordo com o art. 4º da resolução nº 14 de 11 de março de 2014, O AEE 
será ofertado em Sala de Recursos Multifuncionais da própria escola do 
educando ou de outra escola e ou em Centro de atendimento Educacional 
Especializado - CAEE, da rede pública ou de instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, prioritariamente no turno 
inverso ao da escolarização.



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

 


