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1. APRESENTAÇÃO
O Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Leôncio Correia expressa a
concepção de educação, homem e sociedade que a Escola persegue por meio de sua
organização

de

trabalho pedagógico escolar, em suas especificidades, níveis e

modalidades. Apresenta o processo de reflexão e discussão crítica sobre os problemas
da sociedade - em que a escola está inserida - e da educação, na perspectiva de
encontrar possibilidades de intervenção na realidade
Articula a participação de todos os sujeitos do processo educativo: professores, diretores,
equipe pedagógica, agentes educacionais I e II ,
construção

de

pais e alunos

em

busca

da

relações nas dimensões: social, cultural, política, econômica e

educacional.
A construção coletiva do Projeto Político Pedagógico tem sido um desafio para a
Escola, pois expressa a intencionalidade político - pedagógica de educação e sociedade
que desejamos. Se constitui num instrumento de democratização das relações e de
socialização do saber na perspectiva de uma educação de qualidade e transformadora,
articulada aos interesses da população.
No Colégio Estadual Leôncio Correia, o Projeto Político Pedagógico tem sido construído
envolvendo todos os segmentos da escola considerando suas possibilidades e limites,
através dos encontros da Semana Pedagógica, dos Cursos de Capacitação
Descentralizada, das Reuniões de Pais e Mestres, da Hora – Atividade, na Sala de Aula,
das Jornadas Pedagógicas.
Para a sistematização do que tem sido estudado e discutido, foram realizadas
reuniões, com o grande grupo, orientando e encaminhando o trabalho nos pequenos
grupos, com confecção de painéis e apresentação da síntese das discussões ao grande
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grupo, registrados em documento escrito e enviados ao Núcleo Regional da Educação
de Curitiba via Setor Boa Vista. Lembramos ainda, que o Projeto Político Pedagógico,
enquanto processo de construção democrática, nunca está pronto e acabado, visto que a
dinâmica do trabalho educativo não pode ser controlada, ou medida, pois está sempre em
constante mudança o qual – o Projeto Político - Pedagógico - necessita realimentá-lo,
revê-lo e atualizá-lo.

O reconhecimento dessa dinâmica, se constitui na riqueza do

trabalho educativo da escola, numa perspectiva de educação transformadora e sonhada
por todos aqueles que, coletivamente, compartilham da construção do Projeto - Político –
Pedagógico no Colégio Estadual Leôncio Correia. Portanto, no ano de 2011 sentiu-se a
necessidade de realimentar alguns pontos do marco situacional - levantamento de novos
dados do coletivo escolar focando perfil dos educandos atendidos, os itens referentes ao
Ensino Fundamental de 9 anos e, a realimentação do plano de ação dentro da realidade
levantada no marco situacional a ser aplicado nos próximos anos.
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2. IDENTIFICAÇÃO

a) Estabelecimento de Ensino
Colégio Estadual Leôncio Correia – Ensino Fundamental e Médio
Entidade Mantenedora: Governo do Estado do Paraná
Autorização de Funcionamento: Dec. 1592/76
Reconhecimento do Estabelecimento: Res. 401/82
b)Endereço
Rua Costa Rica, 233 – Bacacheri – CEP 82510 -180 – Curitiba - Pr.

3. HISTÓRICO DO COLÉGIO
O Colégio Estadual Leôncio Correia - Ensino Fundamental e Médio teve início em
07/02/1941, quando foi criado um “Grupo Escolar no Arrabalde do Bacacheri”, através do
Decreto 10.991. Em 1955 o Grupo Escolar do Bacacheri passou a se chamar “Grupo
Escolar Leôncio Correia”.
Em 1956 foi criado o Ginásio Estadual do Bacacheri, através do Decreto 266/56, de
10/02/56. O Decreto 6.037, de 13/10/56 modificou o nome para “Ginásio Estadual
América”. O Decreto de 4.110, de 07/03/67 o transformou em Colégio Estadual América.
Em 1972 foi implantada a Reforma de Ensino, fulcrada na Lei 5.692/71. Em 1973
teve início a Reforma no Ensino de 2º. Grau, com a implantação de Cursos de
Desenhista de Estruturas e Técnico em Laboratórios Médicos. A partir de 1.976 foi
acrescida a habilitação de Laboratorista de Análises Clínicas.
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O Decreto N.º. 1.592 de 06/02/76 criou o Complexo Escolar América, extinguindo o
Colégio Estadual América, passando a existir o Colégio Estadual Leôncio Correia, Ensino
Regular e Supletivo de 1º. e 2º. Graus.
A partir de 1988 o 2º. Grau passou a ter somente o Curso de Educação Geral
(Preparação Universal para o Trabalho). O Decreto 2.545/88 criou o Ciclo Básico de
Alfabetização (CBA), 1ª e 2ª séries. A partir de 1994 o Colégio adotou o CBA “continuum”
de quatro anos. O Ciclo Básico de Alfabetização iniciou a cessação gradativa a partir do
ano de 2000, tendo se encerrado definitivamente a partir do final do ano letivo de 2002.
O Decreto 1.592/76 autorizou também o funcionamento de Classe Especial, que
também se extinguiu no final do ano letivo de 2002.
Em 1999, as salas de aula foram transformadas em salas - ambientes.
A partir de 2007, só permaneceram as salas - ambientes: para as aulas de Artes,
Educação Física, Laboratório de Biologia e Química e de Informática, Sala de Apoio e de
Recursos e para TV /Vídeo /DVD.
A partir do ano de 2000, o Colégio Estadual Leôncio Correia passa a ser
denominado Ensino Fundamental e Médio, de acordo com a LDB 9394/96.
No ano de 2004, foi autorizado o funcionamento da Sala de Apoio para atender 20
alunos da 5ª série no contra-turno das aulas, nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática; com o objetivo de estender o tempo escolar dos alunos de 5ª série, com
defasagens de aprendizagem na leitura, na escrita e no cálculo; considerando a LDBEN
n° 9394/96; o Parecer n° 04/98 – CNE/CEB; a Deliberação n° 007/99 - CEE; e as
resoluções Secretariais nº 208/04; nº 3098/05.
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A partir do ano de 2006 passou a funcionar o Curso Técnico em Administração de
Nível Médio Integrado e Subsequente na área de Gestão, sendo uma turma do Integrado
no período da manhã, uma turma no período da noite e duas turmas do
Subsequente no período da noite, atendendo à necessidade de oferta de educação
profissional aos jovens e às especificidades do trabalho educativo desta modalidade de
ensino.
E, está sendo implementada uma Sala de Recursos para atender no máximo, até
20 alunos da 5° à 8° Séries do Ensino Fundamental, em horário contrário ao qual, o
aluno está matriculado na sala regular. A programação a ser desenvolvida na Sala de
Recursos deverá contemplar as áreas do desenvolvimento (cognitiva, motora sócio
afetiva emocional) e conteúdos defasados das séries iniciais considerando a Deliberação
02/03 – CEE e Instrução 05/04 – DEE.
Lembrando que a inclusão é um processo gradativo, dinâmico e em transformação
que exige do Poder Público o absoluto respeito às diferenças individuais dos alunos e a
responsabilidade quanto à oferta e manutenção dos serviços e apoios especializados
mais apropriados ao atendimento de cada educando, tanto no âmbito da escola regular
quanto da escola especial.¨ (SEED/DEE. Diretrizes Curriculares da Educação Especial.
Curitiba: SEED. 2005)
Em 2010, através da

Resolução

nº 2255 de 24/05/2010 – SEED, autoriza o

funcionamento do Curso Técnico em Recursos Humanos - Subsequente, Eixo Técnico:
Gestão de Negócios, sob o Parecer nº 538/10 – CEB/ CEE. Nesse ano ainda, foi
renovado o credenciamento do Colégio Leôncio Correia para a oferta de Cursos de
Educação Profissional , desde 2006, com a Resolução 3122 de 28/06/2006, 17/07/2006,
01/01/2006 e 31/12/2010, sob o Parecer 301/06 – DEP/SEED/ PR.
Em 2011, o Colégio Estadual Leôncio Correia, conta aproximadamente com 100
(cem professores), em torno de 2.101 (dois mil cento e um) alunos distribuídos nos
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cursos do Ensino Fundamental – no período da tarde, Ensino Médio por Blocos – manhã
e noite e Profissionalizante - manhã e noite (Curso: Técnico Integrado e Subsequente em
Administração e Recursos Humanos, Técnico em Administração - Proeja e Técnico em
Contabilidade - Subsequente), ofertados nos períodos da noite e intermediário da tarde o
Curso de Língua Estrangeira Moderna – CELEM ( Inglês, Espanhol, Alemão e Francês).
No que se refere ao Ensino Fundamental , em 2001, o Plano Nacional de
Educação, em sua meta 2, propõe a implantação progressiva do Ensino Fundamental
com nove anos de duração, através da inclusão das crianças aos seis anos de idade, que
deve se dar em consonância com a universalização do atendimento na faixa etária de 7 a
14 anos. A Lei nº 11.114/05 alterou o artigo 6º da LDB, tornando obrigatória a matrícula
da criança aos seis anos de idade no Ensino Fundamental. E a Lei nº 11.274 /06 alterou
os artigos 29, 30, 32 e 87 da LDB nº 9394/96, que dispõem sobre a duração do Ensino
Fundamental, ampliando-o para nove anos, com matrícula aos seis. No Estado do
Paraná, diante da necessidade de normas para o processo de implantação o Conselho
Estadual de Educação expediu a deliberação nº 03/06, promulgada em 05/07/2006 e as
deliberações nº 05/06, a 02/07 e a 03/07, normatizando todo o processo. Em junho de
2007, o CEE considerou necessária a emissão da Deliberação nº. 03/07 que trata de
normas complementares para a implementação do Ensino Fundamental de nove anos, a
qual em seu artigo 1º explicita que Ensino Fundamental de oito e de nove anos serão
ofertados simultaneamente. Os pareceres: nº. 396/07 nº. 581/07 nº. 531/07 nº. 605/07 nº.
613/07 nº. 361/08 nº. 362/08 do Conselho Estadual de Educação do Paraná respondem
às questões sobre matrículas, transferências, dias letivos entre outras coisas. Conforme
art. 23 da LDB, sugere-se que o Ensino Fundamental seja assim mencionado:
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Ensino Fundamental
Anos Finais

Anos Iniciais
1ºano

2ºano

3ºano

4ºano

5ºano

6ºano 7ºano

8ºano

9º ano

Assim sendo, cabe ao Colégio Leôncio Correia, atender aos alunos nos anos finais
do Ensino Fundamental, oportunizando momentos

de continuidade ao processo de

alfabetização e letramento desses alunos, com ações e possibilidades de aprender e de
interagir com parceiros da mesma idade e com outros mais experientes, ou seja ,
reconhecê-las como cidadãs, possuidoras de direitos, entre eles educação pública de
qualidade.
Pensando, em Ensino Médio, com etapa final da Educação Básica, conforme
previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB ( Lei 9394 – 96) em
seu artigo 22, que assegura ao estudante uma formação para o exercício da cidadania,
fornecendo-lhe os meios para progredir no trabalho e em seus estudos posteriores. Ou
seja, uma educação geral que prepare o indivíduo para o trabalho e forme pessoas
capacitadas à sua inserção social cidadã, intervindo em seu próprio processo histórico,
atentos às transformações da sociedade e que dê continuidade aos seus estudos.
No ano de 2009 o MEC (Ministério da Educação e Cultura) propôs a criação do
Programa Ensino Médio Inovador, com o desenvolvimento de ações voltadas para a
melhoria do ensino médio, com os seguintes enfoques:
- superação das desigualdades e oportunidades educacionais;
universalização do acesso e permanência dos adolescentes de 15
a 17 anos no ensino médio;
Consolidação da identidade desta etapa educacional,
considerando as especificidades desta etapa de educação e
diversidade de interesse dos sujeitos;
oferta de uma aprendizagem significativa para adolescentes e
jovens, priorizando a interlocução com as culturas juvenis.
(BRASÍLIA,2009. p. 4)
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Com o intuito primeiro de

permanência do aluno na escola, propõe-se

um

trabalho dinâmico e participativo, através de uma organização das disciplinas com
atividades integradoras baseada nos eixos constituintes do ensino médio: o trabalho, a
ciência, a tecnologia e a cultura. Faz parte ainda da proposta associar teoria e prática,
com grande ênfase a atividades práticas e experimentais, como aulas práticas,
laboratórios e oficinas, em todos os campos do saber; valorizar a leitura em todas as
áreas do conhecimento; e garantir formação cultural ao aluno.
Onde cada escola deverá ofertar um trabalho no processo de formação humana coletiva,
entrelaçando os eixos acima citados em busca de:
−

Contemplar atividades integradoras de iniciação científica e no campo

artístico-cultural;
−

Incorporar, como princípio educativo, a metodologia da problematização

como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao
desenvolvimento do espírito inventivo, nas práticas didáticas;
−

Promover

a aprendizagem

criativa por um

processo

de

sistematização dos conhecimentos elaborados, como caminho pedagógico de
superação à mera memorização;
−

Promover a valorização da leitura em todos os campos do saber,

desenvolvendo a capacidade de letramento dos alunos;
−

Fomentar o comportamento ético, como ponto de partida para o

reconhecimento dos deveres e direitos da cidadania; praticando um humanismo
contemporâneo, pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade do outro
e pela incorporação da solidariedade;
−

Articular teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual com

atividades práticas experimentais;
−

Utilizar novas mídias e tecnologias educacionais, como processos de

dinamização dos ambientes de aprendizagem;
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−

Estimular a capacidade de aprender do aluno, desenvolvendo o

autodidatismo e autonomia dos estudantes;
−

Promover atividades sociais que estimulem o convívio humano e

interativo do mundo dos jovens;
−

Promover a integração com o mundo do trabalho por meio de estágios

direcionados para os estudantes do ensino médio;
−

Organizar

o

tempo

e

os

espaços

com

ações

efetivas

de

interdisciplinaridade e contextualização dos conhecimentos;
−

Garantir o acompanhamento da vida escolar dos estudantes, desde o

diagnóstico preliminar, com acompanhamento do desempenho e integração com a
família;
−

Ofertar atividades complementares e de reforço da aprendizagem,

como meio para elevação das bases para que o aluno tenha sucesso em seus
estudos;
−

Ofertar atividades de estudo com utilização de novas tecnologias de

comunicação;
−

Avaliação da aprendizagem como processo formativo e permanente de

reconhecimento de saberes, competências, habilidades e atitudes;
−

Reconhecer as diferentes facetas da exclusão na sociedade brasileira,

para assegurar a ampliação do acesso aos sujeitos historicamente excluídos do
Ensino Médio;
−

Garantir a inclusão das temáticas que valorizem os direitos humanos e

contribuam para o enfrentamento do preconceito, da discriminação e da violência no
interior das escolas;
−

Desenvolver

a

compreensão

da

realidade

brasileira,

de

sua

organização social e produtiva na relação de complementaridade entre espaços
urbanos e rurais;
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−

Valorizar o estudo e as atividades socioambientais e projetos de

extensão;
−

Desenvolver conhecimentos e habilidades associados a aspectos

comportamentais

(relacionamento,

comunicação,

iniciativa,

cooperação,

compromisso), relativos às atividades de gestão e de iniciativas empreendedoras;
−

Valorizar práticas desportivas e de expressão corporal, referentes à

saúde, à sociabilidade e à cooperação;
−

Estimular a participação social dos jovens, como agentes de

transformação de suas escolas e de suas comunidades.
Para isso, conforme Instrução nº 004/2011 SUED/SEED, o Colégio em 2011 teve a
autorização da oferta do Programa através da atividade complementar curricular em
contra-turno: “Fontes audiovisuais: fotografia, música e cinema”. No turno da tarde, para
se realizar a análise de filmes, articulando-se a interdisciplinaridade entre literatura e
cinema em busca do aumento da capacidade investigativa e produtiva dos estudantes.
As propostas de complementação curricular: Violão, Teatro, Dança e Vôlei, que
faziam parte do Programa Viva a Escola do governo passado, e que agora em 2011, ficou
instituído como Atividades Complementares Curriculares de contra-turno , conforme a
Resolução Secretarial nº 1690/2011 de 24/04/2011 e, por isso não foram disponibilizadas
para a distribuição de aulas no início do ano letivo. Somente no meio do ano é que essas
aulas foram atribuídas.
Considerando determinação legal: Constituição Federal (artigos 5º, 210, 242, 215 e
216); Leis Federais: 10.639 (09/jan./2003) e 11.645 (10/mar. /2008), que alteram a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96); Parecer CNE/CP nº 03/04;
Resolução CNE/CP nº 01 /04; Deliberação nº 04/2006 – CEE/PR (art. 8º instituição de
equipe interdisciplinar); entre outras afins, a Secretaria

Estadual de Educação do

estado do Paraná (SEED), no ano de 2010/2011, sentiu necessidade de regulamentar a
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composição e o funcionamento de equipes para tratar da Educação das Relações
Étnico-raciais (ERER) e do Ensino de História e cultura Afrobrasileira, Africana e
Indígena, designadas: EQUIPES MULTIDISCIPLINARES, para atuarem no âmbito
da SEED, dos Núcleos regionais de Educação (NREs) e nos Estabelecimentos da Rede
Estadual de Educação Básica. Desta forma, a SEED elabora a Resolução 3399/2010 e a
Instrução 10/2010.
A comunidade Escolar atendida no colégio como um todo, é bem diversificada,
pois são alunos que advêm de bairros

e municípios vizinhos, cada qual com sua

peculiaridade, dados esses evidenciados na pesquisa por amostragem (Marco
Situacional, p.14 ss). Também no resultado dessa pesquisa mostramos o nível social,
econômico e cultural, dos alunos atendidos pelo Colégio Estadual Leôncio Correia, a
relação família escola, e os demais entraves presentes no cotidiano escolar que devem
ser vencidos diariamente pelas equipes: administrativa, diretiva, pedagógica e pela
comunidade (pais e alunos).
A área construída e ocupada pelo Colégio Estadual Leôncio Correia é de 6074
m2 (seis mil e setenta e quatro metros quadrados), contendo 10 (dez) blocos e, seu ano
de construção, é de um mil novecentos e cinquenta e cinco. Possui 38 (trinta e oito) salas
de aula, biblioteca, um pequeno auditório, duas salas para vídeo/TV/DVD, dois
laboratórios de informática, quadras para prática de esportes, uma sala para a prática de
xadrez, uma sala para o Grêmio Estudantil, uma sala para de professores e de hora –
atividade.
A participação coletiva na gestão do colégio possibilita a descentralização do
poder, através do processo eletivo dos diretores e dos membros do Conselho Escolar,
que representam e articulam os sujeitos dos diversos segmentos da escola, respeitando
as especificidades das suas diferentes funções, ao Regimento Escolar, aos estatutos da
APMF e do Grêmio Estudantil.
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4. OBJETIVOS GERAIS

Os objetivos gerais do Colégio Estadual Leôncio Correia, contemplam e explicitam
a finalidade social da educação; a formação continuada dos trabalhadores em educação;
a gestão democrática; a perspectiva de melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem.
Seguem o estabelecido pelas Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96
--- os Princípios e Fins da Educação Nacional; às Diretrizes da Secretaria de Estado da
Educação; ao Regimento Escolar; ao Projeto Político Pedagógico e a Proposta Curricular
da escola, no que diz respeito à incumbência deste estabelecimento de ensino, aos
níveis e modalidades de ensino existente na escola: Educação Básica: Ensino
Fundamental – de 5ª ao 8ª séries , Ensino Médio por Blocos e Profissionalizante,
Integrados e Subsequentes – Proeja, Recursos Humanos, Contabilidade e Administração
– e Sala de Recursos.
Como a atual LDBEN determina que o Ensino Fundamental é prioridade no
atendimento escolar às crianças e jovens na faixa etária em torno de seis a catorze anos,
em caráter obrigatório e gratuito, a implantação progressiva do Ensino Fundamental
regular de nove anos será organizado em dois segmentos:cinco anos iniciais e quatro
anos finais, com antecipação de matrícula das crianças de seis anos, conforme a Lei
11.114 de 16 de maio de 2005.
No Colégio Estadual Leôncio Correia, o Ensino Fundamental regular atenderá
futuramente, os alunos dos quatro anos finais do Ensino Fundamental de nove anos,
após a regulamentação pelos sistemas de ensino estaduais e municipais.
O

presente Projeto Político Pedagógico está assentado nos princípios

norteadores, da Lei n° 9394/9, nos artigos 1ª, 2ª, 3º, 12º,13º e 14º, os quais citamos a
seguir:
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Título I – Da Educação
Art. 1°: Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
nos movimentos sociais e

organizações

ensino e pesquisa,

da sociedade civil e nas manifestações

culturais.
§1°: Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por
meio do ensino, em instituições próprias.
§2°: A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
Art. 2°: A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade
e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu

preparo

para

o exercício da cidadania e sua qualificação para o

trabalho.
Título II – Dos princípios e fins da Educação
Art. 3°: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola;
II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar cultura, o pensamento, a arte e o
saber;
III. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V. Coexistência de instituições públicas e privadas no ensino;
VI. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII. Valorização do profissional da educação escolar;
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VIII. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e de legislação do sistema
de ensino;
IX. Garantia do padrão de qualidade;
X. Valorização da experiência extracurricular;
XI.

Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”.

Título IV – Da organização da Educação Nacional
Art. 12: Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de :
I. elaborar e executar sua proposta pedagógica.
Art. 13: Os docentes incumbir-se-ão de:
I. participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II.

elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do

estabelecimento de ensino.
Art. 14: Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios:
I. participação dos profissionais na elaboração do projeto político pedagógico da escola;
II. participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
Os princípios orientadores do Projeto Político Pedagógico da Escola, que estão
presentes na LDB, pressupõem

a

igualdade

de condições para o acesso e

permanência do aluno no processo educativo; ensino

e aprendizagem de qualidade
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para todos; qualidade político-pedagógica para superar privilégios econômicos e sociais;
a valorização dos profissionais da educação; a formação continuada; a vinculação entre
a educação escolar, o mundo do trabalho e as práticas sociais; bem
como, a articulação entre as dimensões: técnica ou formal e a política, que pressupõe a
opção e o compromisso com a formação dos cidadãos e das cidadãs, através da
condição imprescindível da participação de todos os envolvidos no trabalho educativo, na
elaboração da sua proposta pedagógica, numa gestão democrática.
Nesse sentido, compreende-se gestão democrática, como o modo de organização
e desenvolvimento do trabalho educativo, com a participação de todos os envolvidos
nas discussões e tomada de decisões na gestão escolar. É importante enfatizar que a
democracia deve ser entendida como processo e não como estado que segundo
Coutinho (2002, p.17), tem valor universal, o qual se expressa essencialmente em uma
crescente socialização política na construção da igualdade substantiva (material).
A eleição de diretores escolares e fortalecimento dos Conselhos Escolares, abre
mais espaços para a democratização na educação, através da participação igualitária
dos segmentos da Escola nas decisões substantivas para a efetivação do trabalho
educativo a ser realizado.
A democratização na e da escola – dimensão política da Educação – é um dos
aspectos da democratização da sociedade.
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5. MARCO SITUACIONAL

O marco situacional nos dá uma percepção do coletivo escolar, a princípio em
nível de senso comum, sobre a realidade geral em que está inserido nos diversos níveis
sociais.

Também as demandas existentes nos vários setores que influenciam no

desenvolvimento do processo educacional do colégio.
Podemos

ver

através

dos

gráficos

abaixo

os

dados

relacionados

ao

desenvolvimento acadêmico dos alunos no ano de 2008, 2009 e 2010, nos dando um
parâmetro claro da ocorrência dos índices de aprovação, retenção e evasão:

Gráfico Geral Fundamental 2008 a 2010
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70,00%
60,00%
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Comparativo E.M Regular 2009 e Blocos 2010
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,

0,00%
Aprovação

Reprovação

Abandono

através dos valores alcançados pelo colégio nas avaliações
pelo governo. Como pode-se observar nos dados do Inep

como
vemos

institucionais propostas
(Instituto

Nacional

de

Estudos e Pesquisas Educacionais), o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica) do colégio de 2005 até

2009 passou de 3,9 para 4,1, com metas previstas

para os próximos anos da seguinte forma: 2011 – 4,3; 2013 – 4,7; 2015 – 5,1; 2017 –
5,4 e 2019 – 5,6. Como

temos um grupo

lentamente, mas devemos

ficar

outros, que evidenciam o quanto

de alunos que se superam, avançamos

atentos aos índices de evasão, e retenção entre
precisamos conhecer bem a realidade de cada

aluno, em busca de mudar algumas situações críticas que interferem no desenvolvimento
de aprendizagem dos alunos.
Por isso, com o intuito de estabelecermos alguns parâmetros dessa realidade , em
julho de 2011, foi realizada uma pesquisa de amostragem nos três turnos. Os
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questionários foram diferenciados (ANEXO - X), tendo em vista que cada período atende
uma clientela distinta, com suas características próprias. Ainda ressaltamos que no
Ensino Profissional noturno – cursos Subsequentes e Proeja, foi realizada uma avaliação
institucional, e os dados abaixo mostram a realidade dessa área de ensino.

INSTRUÇÕES: R = RUIM B = BOM O = ÓTIMO N/R = NÃO RESPONDEU.
I – PROGRAMA DO CURSO
(R)
(B)

(O)

(N/R)

Satisfação de suas expectativas em relação ao programa do
curso

10%

56%

31%

3%

ATUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO(grau de atualidade)

16%

47%

32%

6%

Técnicas de ensino utilizadas são adequadas aos objetivos do
curso

10%

34%

51%

4%

II – PROFESSORES DO CURSO

(R)

(B)

(O)

(N/R)

Conhecimento e domínio sobre o assunto

7%

34%

57%

2%

Metodologia de ensino utilizada

8%

36%

54%

2%

As ideias principais foram retomadas, resumidas, esclarecidas
ou completadas, quando necessário?

11%

38%

49%

2%

Avaliações adequadas aos objetivos propostos?

10%

20%

64%

6%

III – RECURSOS AUXILIARES

(R)

(B)

(O)

(N/R)

Salas de aulas

17%

34%

44%

4%

Banheiros

28%

44%

26%

2%

Recursos audiovisuais

8%

31%

53%

8%

Laboratório de Informática

8%

23%

65%

3%

Biblioteca

7%

32%

57%

4%

Secretaria do Colégio

5%

26%

66%

2%

Segurança

6%

26%

63%

6%

Cantina

9%

23%

65%

3%

Merenda Escolar

1%

14%

80%

5%

IV – COORDENAÇÃO DO CURSO

(R)

(B)

(O)

(N/R)

Atendimento as necessidades do Educando

7%

24%

67%

2%
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Disponibilidade

6%

27%

65%

2%

Comunicação

4%

28%

66%

2%

V - DIREÇÃO

(R)

(B)

(O)

(N/R)

Atendimento as necessidades do Educando

4%

28%

65%

5%

Atendimento as necessidades do Curso

3%

32%

59%

6%

Disponibilidade

4%

31%

60%

5%

Apoio ao estágio

1%

10%

64%

25%

No turno da manhã foi aplicado um único instrumento para a coleta de dados junto
aos pais, já para o período da tarde foi modificado o questionário por conta da faixa
etária; ficando apenas algumas questões iguais ao questionário da manhã e da noite. No
período noturno como foi realizada a avaliação institucional aos Cursos Técnicos, foram
aplicadas algumas questões focando no Ensino Médio por Bloco,com o objetivo de coletar
dados específicos dessa área de ensino. Como pode -se verificar logo abaixo, através do
resultado da análise dos dados:
QUESTÃO – I
Você considera o Ensino Médio por Blocos:
a)Melhor que o sistema anual

61,83%

Justificativas:

“ Porque o anual tinha muitas matérias ao mesmo tempo”.
“ Posso estudar e compreender melhor as matérias, por ser 6 matérias de cada vez”;
“ Metade das disciplinas são eliminadas em 1 semestre”;
“ Melhor, porque você foca só nessas seis matérias para estudar”;
“ Porque o sistema anual é muita matéria e pouco tempo”;
“ Porque as matérias não ficaram acumuladas”;
“Tem duas chances ao ano”.

b)Pior que o sistema anual

38,15%

Justificativas:
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“ Por motivos de faltas”;

“Pouco tempo para muita matéria”;
“ Porque nessa divisão quando concluímos o primeiro bloco e partimos para o outro, acabamos nos esquecendo
muitas coisas por não exercitar regularmente”.
“ Temos que aprender muita coisa em pouco tempo”;
“ Muito conteúdo e pouco tempo para as explicações da matéria”;
“ Prefiro o anual por ser mais fácil a aprendizagem, por bloco me sinto seis meses “burro” em algumas matérias e
dificulta para estudar para o vestibular.

QUESTÃO - II
O sistema de Ensino Médio por Blocos
a ) Facilitou a permanência do aluno(a)até o término do curso

64,17%

Justificativas:
“ Facilitou o aluno a vir mais para a escola, por se mais rápido”;
“ Porque o conteúdo é melhor aplicado e fica mais fácil estudar com apenas 6 matérias”;
“ Se o aluno vier a reprovar é apenas um semestre, assim não ser torna cansativo”;
“ Porque a maioria de quem estuda à noite, trabalha e tem que fazer horas extras. Em seis meses fica fácil completar
pois são só seis matérias”;
“ Porque quando reprovar não tem que fazer o ano inteiro”;
“ficou mais fácil, pelo fato de não estudarmos todas as matérias juntas”;
“ Não reprova o ano e sim o bloco”;.
“ Facilitou, afinal é mais compacto e obriga o aluno a estudar.

b) Dificultou a permanência do aluno(a) até o final do curso

35,83%

Justificativas:
“ Porque é muito puxado o ensino e, quando termina o primeiro bimestre se o aluno tem notas ruins ele já abandona”;
“ Porque é menos tempo para concluir”;
“Se o aluno reprova num bloco, acaba desistindo do próximo”;
“ Porque é mais coisa para aprender em menos tempo”;
“Com o bloco ficou mais difícil de recuperar as notas”;
“ Pelo fato das aulas serem aplicadas muito rápidas”;
“ Pois o aluno sem compromisso, pensa: como é só a metade do ano, eu posso fazer no bloco que vem”;
“ Por se mais puxado se o aluno precisa faltar um dia, já se perde e tem muitas faltas”.
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QUESTÃO – III
A divisão das disciplinas por blocos é
a)ÓTIMA
19,73%
b)BOA

61,84%

c)PÉSSIMA

18,42%

Como poderíamos melhorar essa situação?
Voltando ao que era antes”;
“ Passando a ser anual novamente”;
“Dividir novamente as disciplinas nos dois blocos”;
“ Está ótimo assim”;
“ Puxando as matérias de Português e matemática no mesmo bloco”;
“ Está bom assim”;
“ Misturar um pouco as matérias, porque o bloco 1 tem matérias mais fáceis, e o 2 só difíceis”;

QUESTÃO – IV
Dos itens abaixo, quais seriam os motivos da evasão (desistência/ reprovação por faltas) dos alunos
do noturno.
a) Horário de trabalho.
55,26%
b) Falta de compromisso.

34,21%

c) Desinteresse.

35,52%

d)O curso não corresponde às expectativas do aluno.

2,63%

e) Dificuldades com a aprendizagem.

21,05%

Percebe-se que a maioria dos alunos consideram melhor o sistema do Ensino
Médio por Blocos do que o Sistema Anual, com várias considerações positivas, mas
também com várias restrições:

consideram pouco tempo para a quantidade de

conteúdos, falta de compromisso de alguns alunos com a carga horária, alunos que
trabalham sem tempo para se dedicar ao estudo, distância do tempo dos conteúdos vistos
em algumas disciplinas e o vestibular. E a questão primordial que é a divisão das
22

Colégio Estadual Leôncio Correia - Ensino Fundamental, Médio e Profissional
Rua Costa Rica, 233 - Fone/Fax 3257-6488 - CEP 82510-180 - Curitiba- PR
www.ctaleonciocorreia.seed.pr.gov.br E-mail: ctaleonciocorreia@seed.pr.gov.br

disciplinas nos blocos – um com disciplinas muito “pesadas” outro “mais fáceis”. Algo que
não depende exclusivamente da direção do colégio, mas ações que viriam da Secretaria
de Educação/Ministério da Educação e Cultura, pois a grade curricular já vem pronta de
lá.

5.1 Resultado da pesquisa por amostragem:
Dentre os dados coletados, focamos três pontos a serem analisados: O nível social e
econômico/ A relação família – escola e/ O nível cultural. Dados que deixam claro a
clientela que o Colégio atende. Como vemos a seguir:

5.1.1 Local em que os alunos(as)do colégio residem.(Esse item é relacionado aos
três turnos).

0,00%
47,30%
31,60%

BAIRRO BACACHERI
BAIRROS VIZINHOS
CENTRO
OUTRO MUNICÍPIO

20,77%
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Com esse gráfico, observamos que a comunidade escolar atendida no colégio
apresenta um número bem baixo de alunos que residem no Bairro Bacacheri, onde se
localiza o CELC,atendendo em sua maioria alunos dos bairros vizinhos como: Boa Vista,
Juvevê, Cabral, Santa Cândida, Atuba e também outros municípios: Colombo, Almirante
Tamandaré e Pinhais . Essa realidade social é bastante desfavorável aos educadores que
atuam na Escola, pois esbarra em diversos entraves externos que se refletem muitas
vezes no interior das escolas, como por exemplo: a inversão de valores que leva ao
desrespeito em todos os níveis da sociedade; a luta pela sobrevivência que dificulta os
pais a acompanharem a vida escolar e social de seus filhos; perda da noção de direitos e
deveres; apelos permanentes ao consumismo, ao erotismo e à violência, entre outros … .
Fazendo com que as situações vivenciadas dentro do Colégio sejam as mais diversas
possíveis em que cada uma exige uma solução específica a cada caso.

5.1.2 Nível social e cultural

Salário mínimo R$545,00 (1º
de março/2011)

1,76%

2 salários

21,59%

5 salários
Não informado

12,32%

3 salários

22,52%

4 salários

19,70%

Mais de 6 salários

10,21%

11,90%

Com os dados acima podemos perceber que a maioria dos alunos atendidos pelo
Colégio Estadual Leôncio Correia, vem de famílias de classe social /econômica entre
média e baixa. Os hábitos culturais se divergem bastante, muitos alunos não possuem
interesse nem

o hábito de leitura,

e dentre aqueles

que lêem,

as leituras mais

realizadas são: leitura virtual (Internet), romances (ficção, aventura), livros de humor e
24

Colégio Estadual Leôncio Correia - Ensino Fundamental, Médio e Profissional
Rua Costa Rica, 233 - Fone/Fax 3257-6488 - CEP 82510-180 - Curitiba- PR
www.ctaleonciocorreia.seed.pr.gov.br E-mail: ctaleonciocorreia@seed.pr.gov.br

revistas em quadrinhos, pouquíssimos lêem revistas científicas, jornais e /ou a bíblia.
Tanto que os assuntos de maior interesse dos alunos ficou na ordem

de escala:

esportes (futebol), informática, religião, avanços tecnológicos, meio ambiente e ciência.
Os assuntos relacionados à cultura foram poucos pontuados. Dentre as atividades de
lazer realizadas pelos alunos, as que mais se evidenciaram são: cinema e futebol.
Com isso, fica claro a necessidade de um investimento maior nas áreas culturais e
de leitura, além do que já é ofertado pelo colégio, como as aulas extras em museus,
parques, poderíamos pensar em outras áreas o município d e Curitiba investe e quem
sabe organizar uma parceria para o crescimento cultural de nossos alunos. Pois a
leitura é algo essencial para um bom rendimento tanto nas avaliações realizadas pela
instituição, como aquelas que servem para análise do desempenho acadêmico dos
nossos alunos.

5.1.3 A composição familiar (responsável pelo aluno na escola) - alunos do período
da manhã / tarde e noite.
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A organização familiar mudou muito nos últimos anos. Como demonstra o gráfico
acima, um pouco mais da metade de nossos alunos apresentam uma família composta
por: pai e mãe. Algo de extrema importância na formação dos jovens e adolescentes
desde sua infância, Incutindo-lhes valores e uma educação que faça a diferença num
futuro não muito distante. Que foi um dos questionamentos realizado aos pais: “se eles
conversavam com seus filhos, ensinando-lhes sobre a questão de valores: respeito,
coleguismo, solidariedade, obediência às regras da escola”. E tivemos o seguinte
resultado :
SIM

94,25%

NÃO

0,00%

ÀS VEZES

5,75%

Com isso fica claro que os pais também se preocupam com a educação de seus
filhos, até tentam realizar algo nesse sentido, mas que nossos jovens e adolescentes
estão perdendo muito esses valores essenciais para a vida adulta.
26

Colégio Estadual Leôncio Correia - Ensino Fundamental, Médio e Profissional
Rua Costa Rica, 233 - Fone/Fax 3257-6488 - CEP 82510-180 - Curitiba- PR
www.ctaleonciocorreia.seed.pr.gov.br E-mail: ctaleonciocorreia@seed.pr.gov.br

Estamos inseridos numa sociedade capitalista, que favorece a desigualdade e a
injustiça social. Nesse momento histórico do capitalismo as possibilidades tecnológicas
derrubam as fronteiras e transformam as sociedades, modificando seus valores culturais
numa velocidade avassaladora, aumentando a competição global, onde os paradoxos do
progresso nos colocam diante de novos desafios educacionais cada vez mais complexos.
Como podemos observar a definição que

os próprios pais e alunos

nos dão da

sociedade atual :
“ Uma sociedade capitalista, visando o individualismo, o modismo, o consumismo.
Perdendo com isso o respeito, o valor pelo ser humano, em que o amor ao próximo e o
coleguismo , são coisas do passado”.
“ A nossa sociedade atualmente e uma sociedade consumista e materialista”.
“ A sociedade em si está terrível, muita droga, falta de respeito, falta de religião em geral,
mas há muita gente boa no mundo querendo mudar essa situação”.

“Os jovens estão cada vez mais bem informados sobre tudo, pela TV, internet, etc. Mas
não aproveitam isso para os fins adequados”.
“ Uma sociedade de medo e insegurança( droga e violência), ao mesmo tempo cheia de
oportunidades e mais facilidade para estudar e crescer profissionalmente”.
“ Sociedade capitalista, onde se prioriza o dinheiro, o respeito à humanidade está perdido,
precisamos recuperar os valores que há muito se perdeu”.
“ Sociedade democrática, mas com muitas diferenças sociais e econômicas. A família
célula fundamental, com função de orientar e proteger. A sociedade com várias tentações
e armadilhas( drogas, violência, falta de respeito)”.
“ Estamos num instante de reorganização de papéis e funções. A revolução tecnológica
impreviu uma velocidade vertiginosa, ainda que propicia conforto e facilidade. As famílias
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têm diversas constituições e necessitam descobrir sua nova posição no edifício social.
Mas precisa retornar ao seu papel de “célula mater” dentro da sociedade. Instituição
alguma poderá substituir a família sem perdas. Ela precisa se preparar para sê-la”.
“ Uma sociedade altamente competitiva, que coloca interesses acima das virtudes.
Ocorrendo o “atropelamento” de princípios básicos ( morais e de conduta). Mas com algo
bom: acesso à informações”.
“ Os tempos mudaram muito. Hoje em dia, a criança ou adolescente pode fazer de tudo,
menos fazer o que é certo: trabalhar. Por outro lado, os alunos têm mais oportunidades
para seguirem numa boa carreira, tem mais informação(internet)...”
“ É boa pela grande quantidade de recursos tecnológicos que não haviam antes. E de
ruim pelo perigo existente no dia a dia de todos nós”.
“ Liberdade excessiva, falta de limites. A relação entre pais e filhos, hoje, é melhor , mais
aberta”.

“ É bom o acesso a muitas informações como internet, celulares, essa tecnologia favorece
muito aos alunos,mas ao mesmo tempo se essas ferramentas não forem bem
monitoradas pelos pais isso pode se tornar um perigo a toda a família”.
“ Uma sociedade preocupada com o rumo, o destino das crianças, num mundo muito
mais concorrido em relação ao trabalho e ao estudo. E aquelas pessoas que usam de má
fé para suas conquistas”.
“ Fato positivo – o mundo globalizado. E fato negativo – pela violência em geral, pela
ganância,

falta de respeito em geral”. Entre outras definições que apresentaram,

percebe-se que tanto os pais quantos os alunos têm consciência do lado positivo da
nossa sociedade, quanto o aspecto negativo. E que esses fatores negativos influenciam
na formação de nossas crianças, adolescentes e jovens.
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5.1.4 Relação família – escola

I -Conhecimento que os pais /família tem do colégio

Conhecem a Infraestrutura da escola
SIM > 76,46%

Conhecem as Pessoas da Equipe Diretiva e
Pedagógica e todos os professores que trabalham com o
aluno(a)?
D = DIREÇÃO P= PEDAGOGOS C= COORDENAÇÃO

NÃO > 23,54%

(D) = 65,44%
II - Frequência que os pais
/responsáveis vem ao Colégio
durante o ano.

(P)= 20,55%

(C)= 14,00%

III- A finalidade da visita dos pais /responsáveis ao
Colégio.

* Para saber do rendimento escolar de seu filho.
* Quando solicitado para reunião.
32,46%
63,87%
* Para retirar boletim no final do bimestre
* 01 vez ao ano
62,82%
1,57%
* Para participar e auxiliar em eventos promovidos pelo
* 02 vezes ao ano
colégio
11,51%
4,71%
* frequentemente
23,03%

IV-

Ponto de vista sobre as áreas do CELC:

a) Espaço físico

REGULAR > 16,66%

MUITO BOM > 42,85%

ÓTIMO >

FALTA DE ESPAÇO

39,28%

> 1,19%

b) Materiais e Equipamentos:
QUALIDADE

EXCELENTE 14,28%

BOA

QUANTIDADE

BASTANTE

SUFICIENTE

USO

15,47%

FREQUENTE
30,95%

c) Não conhecem a realidade da escola

0,95% RUIM

4,76%

6,19%

FALTA DE MATERIAIS 8,33%

DE VEZ EM QUANDO
44,04%

QUASE TODOS OS
PROFESSORES USAM
23,80%

1,19%
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5.1.5 Definição de uma escola de qualidade:
Aquela que acolhe os alunos e consegue
desenvolver um bom trabalho de ensinoaprendizagem com eles
50,0%

Que é democrática e acata as críticas e opiniões
para melhorar cada vez mais a qualidade de ensino
ofertada;
23,80%

Uma escola que não existe discriminação de
qualquer espécie;
20,23%

Que possua bons equipamentos para o processo
de ensino-aprendizagem atualizados e deixe-os
disponíveis aos professores e alunos;
26,19%

Que possua organização de material e pessoal
capaz de atender às necessidades da comunidade
escolar(pais,alunos,professores e funcionários);
25=29,76%

Todos os itens citados.
42=50,0%

5.1.6 Como considera o rendimento escolar de seus filhos:
Excelente

28,57%

Razoável

10,71%

Bom

53,57%

Ruim

7,14%%

Os pais compreendem a importância da escola pública , confiam nela como
instituição parceira na formação e na educação de seus filhos, mesmo que em alguns
casos muitos

desses pais /responsável não

acompanhem o

processo escolar de

seus filhos como deveriam. O ideal seria que colégio tivesse essa parceria
forma mais ativa certamente

a porcentagem de “bom” diminuiria e aumentaria a de

“excelente”. Que não viessem ao colégio apenas para

retirada de boletins dos seus

filhos ,mas, que pudessem realmente conhecer o trabalho aqui
se

de uma

realizado, tornando-

parceiros da gestão do colégio. Os pais definiram a função da família da seguinte

forma:
“ É estar sempre presente em tudo o que eles fazem, ajudar nas matérias, corrigir lições”.

30

Colégio Estadual Leôncio Correia - Ensino Fundamental, Médio e Profissional
Rua Costa Rica, 233 - Fone/Fax 3257-6488 - CEP 82510-180 - Curitiba- PR
www.ctaleonciocorreia.seed.pr.gov.br E-mail: ctaleonciocorreia@seed.pr.gov.br

“ De extrema importância, a família é a estrutura de tudo. Devemos mostrar aos nossos
filhos que sem esforço não se consegue nada, que é necessário estudar e interagir”.
“Orientar para viver numa sociedade justa , correta e social”.
“ Dar base à criança, ensinar a obedecer e respeita os mais velhos”.
“ Educar, acompanhar, encaminhar, zelar e participar”.
“Orientar sobre tudo o que diz respeito na educação. Escola não é só um lugar para
aprender as disciplinas, mais sim um ambiente , em que todos devem viver em harmonia,
companheirismo (sociedade)”.
“ Educar, preparar para a vida, ensinar/ demonstrar como seguir regras, procurar o
diálogo”.
“ A família é a primeira a dar educação para os filhos e também é responsável pela
mesma”.
“ A função da família é educar, mostrar valores, cobrar posturas. Que eles respeitem
todos independentemente de sua raça, cor, credo ou classe social”.
“ Mostrar a correta maneira de agir dentro e fora de casa, principalmente no ambiente
escolar”.

“ A função da família é tudo, pois somos nós que temos a obrigação de mostrarmos aos
nossos filhos os bons e os maus caminhos da vida. Principalmente nos dias de hoje, em
que temos muitas coisas ruins acontecendo ao nosso redor”.
“ Função extremamente importante, pois os pais são espelhos para os filhos, eles nos
tem como exemplos em suas atitudes”.
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“ É a base da educação de nossos filhos. É educar para o bem, transmitindo valores e
educando também na fé. Para que não se percam nas drogas, marginalidades,
respeitando a si e ao próximo”.
“ Desenvolvendo sua formação moral, preparando-os para a vida em sociedade com
ética, responsabilidade e respeito”.

5.1.7 Perfil dos professores – turnos:manhã / tarde e noite.
40
35,04

35
30
25,18

25
20
15

17,6

11,97
10,21

10
5
0

comprometidos
25,18%
Inovadores
11,97%
explicam bem a
matéria
35,04%
precisam ser mais
enérgicos
10,21%
deixam a desejar
17,60%

L

Pais e alunos reconhecem o comprometimento dos educadores com a
aprendizagem em sala de aula, que para aumentarem o interesse dos alunos , esses
professores buscam inovações, explicam bem a matéria. É claro que sempre existem

as exceções, pois consideram que alguns professores ainda

precisam

ser mais

enérgicos com os alunos dominando a sala e outros ainda deixam a desejar no domínio
de conteúdos, no uso de metodologias adequadas ao nível da turma. Ou seja, que ainda
existem professores chegando até as salas de aula sem a devida competência para
atuação, fruto de uma formação inadequada e ineficiente, que não dá conta da prática
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exercida em sala de aula e das transformações que o mundo atual passa, transformações
essas que são muito rápidas e que em comparação ao processo educacional nos deixam
numa desvantagem muito grande.
Também ressaltaram alguns problemas que ocorrem no cotidiano escolar, tais como:

5.1.8 Os problemas que mais acontecem na escola – manhã e noite .

Indisciplina
28,57%

falta de professores
28,57%

alunos não fazem as tarefas em sala
25,0%

falta de respeito dos alunos
28,57%

falta de materiais
13,09%

atrasos dos alunos.
40,47%

excesso de faltas dos alunos
29,76%

brigas em sala de aula ou fora
dela
14,28%

não estudam em casa
23,80%

conversa demais na sala de
aula 41,66%

Problemas esses que são gerenciados todos os dias pelas equipes: diretiva,
administrativa e pedagógica( pedagogos, coordenação e professores), demandando
ações diretas aos indivíduos em questão, desde orientações, conversas, advertências verbal e escrita, comunicado aos pais, entre outras, algumas até necessitam serem
revistas e propostas de forma diferenciada no Marco Operacional.

5.1.9 Perfil da
gestão atual
(2011)– manhã /
tarde e noite :
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Compreende-se que os pais e a comunidade escolar acreditam na gestão atual , no
trabalho desenvolvido de uma forma comprometida, sempre presente no colégio em seus
respectivos turnos, atendendo às necessidades dos alunos , professores, funcionários e
pais, com clareza, transparência e, atuando, dentro das situações possíveis, de maneira
democrática, dando abertura ao coletivo escolar para se pronunciar com a finalidade de
juntos sanar as dificuldades presentes no cotidiano ao se administrar uma escola desse
porte. Apenas uma pequena parcela tem uma visão negativa dessa gestão,
considerando-a como descompromissada, incompetente e sem responsabilidade.
Também se disponibilizou momentos coletivos na hora atividade dos professores e
pedagogos, um momento com os agentes educacionais (semana pedagógica –
julho/2011), discutindo-se

a situação dos setores existentes no

equipe pedagógica, equipe de professores,

colégio: direção,

agentes educacionais I e II). Dessa

discussão foram levantados os pontos positivos e pontos a serem superados; ações
possíveis para cada situação apresentada, que resultariam num plano de ação para o

próximo ano,

a curto, médio e longo prazo presente no marco operacional.

poderemos observar abaixo.

5.2 Os principais pontos positivos dos setores são:
34
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5.2.1 A Direção:
É considerada:
- ativa;
- com boa proatividade;
- gestão democrática – em que nas tomadas de decisões mais importantes são
realizadas consultas ao coletivo – conselho escolar;
- sempre aberta às sugestões;
- descentralizadora;
- é participativa;
- valoriza os profissionais da educação ( acolhe muito bem os professores – PSS);
- humana”.

5.2.2 Equipe Pedagógica:
- “ fator importante – mediação entre professor e aluno – olham os dois lados;
- orientações individuais aos professores, aos alunos e aos pais;
- bom relacionamento interpessoal entre a equipe e os professores;
- apoio ao professor”.

5.2.3 Equipe de Professores:
Na visão dos professores que participaram das discussões coletivas , nos turnos da
manhã e da noite, essa equipe apresenta os seguintes aspectos:

- “a grande maioria dos professores apresenta domínio dos conteúdos, são facilitadores
da aprendizagem e comprometidos com a educação”.
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5.2.4 Equipe Administrativa ( Agentes Educacionais I e II ):
- “os Agentes Educacionais I procuram cumprir os prazos estipulados pela SEED / NRE;
- “Sempre dispostos”;
- “Competentes, conhecedoras da organização do trabalho do setor”;
E , os Agentes Educacionais II formam “um grupo prestativo, multifuncional”;
- “Alimentação realizada com higiene e capricho”.

5.3 As principais barreiras e limitações a serem vencidas:
5.3.1 Direção:
- “Necessidade de aumento do número de reuniões com o Conselho Escolar em decisões
críticas”;
- “Retomada da Semana

Cultural, Feira de Ciência / Semana Esportiva( reuniões,

eventos extra classes, em cada setor, com

o responsável e cronograma previsto,

revendo as ações que não cumpriram seus objetivos propostos)”;
- “Ampliação da relação família – escola”;
- “Descentralização de alguns serviços que ficam com a Direção Geral, atribuindo funções
aos diretores auxiliares”;

Equipe Pedagógica:
- “revisão da forma de comunicação aos pais;”
- “Maior aproximação da Equipe Pedagógica e professores de Educação Física”.
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5.3.3 Equipe de professores:
- Dificuldade para leitura dos informes pelos professores;
- Organização( previsão em

planejamento com cronograma)

do uso efetivo do

laboratório de Química e Física;
- Pouca interdisciplinaridade, utilizar mais trabalhos coletivos com disciplinas afins
diminuindo o individualismo; bem como revisão dos Planos de Trabalho Docente dos
cursos técnicos subsequentes para distribuição dos conteúdos conforme o tempo previsto
para a disciplina (planejamento em conjunto);
- Falta de conhecimento dos conteúdos e marcos do PPP;
- Poucas propostas de ações pedagógicas decididas em conselho de classe e o não
cumprimento daquelas que são decididas;
- Descontinuidade em projetos institucionalizados ou não.

5.3.4 Equipe Administrativa( Agentes Educacionais I e II ) :
- Aumento da agilidade e rapidez dos informes aos pais;
- Desburocratização do lançamento de notas;
- Sobrecarga de funções de alguns funcionários.

As demandas elencadas em 2010 foram discutidas e analisadas verificando a
situação atual de cada uma e sugeriram-se ações que deveriam continuar e outras que
deveriam ser implementadas. (ANEXO –XI) Fazem parte dessas demandas os fatores
internos abaixo:
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- As dificuldades para as condições de funcionamento devido à demora na substituição
de professores e pedagogos em licença médica, ou afastados para a realização de
cursos;
- A baixa remuneração dos profissionais da educação;
O descompromisso da maioria dos pais com o desenvolvimento escolar de seus filhos;
- Indisciplina de alunos com comportamentos inadequados aos professores, funcionários
e alunos;
Ocorrências de uso de substâncias ilícitas pelos alunos; alunos com baixa auto – estima.
- Olimpíadas de Português, Olimpíadas de Matemática necessitam de engajamento
coletivo na preparação e sensibilização dos alunos em relação à importância desses
eventos, explicitando seus objetivos, sua dinâmica e a sua intencionalidade. Montar uma
equipe para realizar uma seleção dos alunos antes da data prevista em calendário anual.
Para os Jogos Escolares necessidade de organizar uma equipe para treinos e apoio
logístico dos alunos que participarão
O uso não efetivo de um instrumento de avaliação institucional dos Cursos
Técnicos, necessidade de se elaborar um que seja aplicado em todas as turmas.
O descumprimento de normas básicas que constam no Regimento Escolar, por
parte de professores, funcionários e de alunos(”horários e faltas”), bem como, a alta
rotatividade

de

professores

com

contratos

temporários,

muitas

vezes

ainda

despreparados para a função, prejudicam a qualidade na formação dos estudantes.
Falta de recursos humanos e técnicos, no CEAOP, para a realização de laudos
neurológicos ou psicopedagógicos, em tempo hábil, de alunos que são encaminhados
à Sala de Recursos. Ainda há resistência por parte de alguns profissionais do Colégio,
quando se trata das devidas adaptações e /ou flexibilização curricular, assim como,
utilizar outros instrumentos de avaliação condizente a cada caso específico.
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Outro problema enfrentado pela escola é a evasão, tanto dos alunos no Ensino
Médio noturno, quanto do Curso Técnico - Integrado e Subsequente – diurno e noturno;
devido a desmotivação, às dificuldades sociais e econômicas, que levam muitos alunos a
inserir-se precocemente no mercado de trabalho.
Essa realidade se manifesta e toma uma concretude na escola sob a forma de
grandes desafios a todos os educadores que, direta ou indiretamente, nela atuam, já que
a escola é a instituição de ensino onde se desenvolve a educação, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o mundo do trabalho, como posto na LDB 9394/96.
Verificou-se a necessidade de acrescentar neste Marco Situacional a organização e
o funcionamento da Sala de Recursos que existe no Colégio, que deve atender no
máximo, até 20 alunos da 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental (que correspondem do
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), funciona em horário contrário ao que o aluno está
matriculado na sala regular. A programação a ser desenvolvida nesta sala deverá
contemplar as áreas do desenvolvimento (cognitiva, motora sócioafetivaemocional) e
conteúdos defasados das séries iniciais considerando a Deliberação 02/03 – CEE e
Instrução 05/04 – DEE.
Lembrando que a inclusão é um processo

gradativo, dinâmico e em

transformação que exige do Poder Públicoo absoluto respeito às diferenças individuais
dos alunos e a responsabilidade quanto à oferta e manutenção dos serviços e apoios
especializados mais apropriados ao atendimento de cada educando, tanto no âmbito da
escola regular

quanto da escola especial. (SEED/ DEE. Diretrizes Curriculares da

Educação Especial. Curitiba: SEED, 2005).
Conforme a Resolução Nº 04 de 2 de outubro de 2009 que trata das Diretrizes
Operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação Básica,
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modalidade Educação Especial , em seu Artigo 12. diz que o professor do Atendimento
Educacional Especializado tem as seguintes atribuições:
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos;
II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;
III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos
multifuncionais;
IV – acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como outros ambientes da
escola;
V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na
disponibilização de recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;
VI – “orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade
utilizados pelo aluno, estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum
visando..... , e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades
escolares, entre outras...”(p. 72, Brasília, 2010).
O trabalho desenvolvido, em 2011, na Sala de Recursos - (DI e, Transtornos
Globais do Desenvolvimento), oferece um suporte aos alunos inclusos do Ensino
Fundamental, cada qual com suas especificidades. Esses alunos são avaliados –
Avaliação no Contexto Escolar pela Rede Pública (CEAOP –Centro Estadual de
Avaliação e Orientação Pedagógica), envolvendo os professores e equipe pedagógica.
Na rede particular (envolve o médico e psicopedagogo), apresentando laudos desses
profissionais para ingressarem no programa, com o aval do NRE. Recebem atendimento
em contra - turno, a professora da Sala de Recursos trabalha, juntamente com a Equipe
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Pedagógica no repasse de orientações aos professores da sala regular. Dentro de cada
necessidade individual do aluno, faz-se necessário realizar algumas intervenções
possíveis, dentre elas as adaptações e flexibilização do currículo que serão articuladas
com toda a equipe técnica pedagógica e professores. Algo que ainda não se efetivou,
mas está sendo proposto ao coletivo. Essas adaptações e/ou flexibilizações fazem parte
das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica segundo a
Resolução CNE/ CEB Nº 2 de 11/ 09/ 2001 em seu Art. 8º, inciso III - que diz que” as
escolas da rede de ensino regular devem prever e prover na organização de suas classes
comuns: flexibilizações e adaptações que considerem o significado prático e instrumental
dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e
processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam
necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da
escola, respeitada a frequência obrigatória”. Portanto a definição, os procedimentos em
situações que requeiram Flexibilização Curricular, Adaptações Curriculares e Adaptação
de Acesso ao Currículo (ANEXO - XII), esclarecem as características de cada um,
objetivando a possibilidade de uso conforme o que for mais adequado a cada aluno.
Deve-se registrar que se organizou neste colégio uma Equipe Multidisciplinar, e
que ocorre, no decorrer deste ano de 2011. Estas EQUIPES MULTIDISCIPLINARES são
instâncias de organização do trabalho escolar com a finalidade de orientar e auxiliar a
desenvolvimento das ações, ao longo do período letivo, relativas à Educação das
Relações Étnico-raciais (ERER) e do Ensino de História e cultura Afrobrasileira,
Africana e Indígena em consonância com Diretrizes Curriculares Nacionais

e

Estaduais, na perspectiva de contribuir para que o aluno negro e indígena mire-se
positivamente, pela valorização da história de seu povo, da cultura, da contribuição para o
país e para a humanidade.
Ou seja, um grupo de estudos sobre esta temática, estudando-se aspectos legais,
textos diversos, refletindo-se sobre propostas de ação em várias disciplinas. Além disso,
41

Colégio Estadual Leôncio Correia - Ensino Fundamental, Médio e Profissional
Rua Costa Rica, 233 - Fone/Fax 3257-6488 - CEP 82510-180 - Curitiba- PR
www.ctaleonciocorreia.seed.pr.gov.br E-mail: ctaleonciocorreia@seed.pr.gov.br

sempre que possível, se debate com o coletivo escolar, em reunião ou encontros,
assuntos que são pertinentes. É um processo difícil, pois as demandas escolares são de
toda ordem, e as condições objetivas para melhoria do processo ensino-aprendizagem
não estão dadas, precisam ser conquistadas com participação do coletivo escolar, de
toda forma, apesar dos limites, há avanços.
Também se faz necessário acrescentar que, nesse ano o colégio pode contar com
uma parceira num trabalho realizado pelos estagiários da Universidade Federal do
Paraná, do

Curso de Psicologia, supervisionado pela Professora: Graziela Lucchesi

Rosa da Silva, através de um breve período de observações e levantamento das
necessidades do Colégio, durante os meses de março a junho, em que se observou a
atividade em sala de aula, na sala de recursos e nos demais espaços da instituição.
Também se realizou entrevista individual com as equipes pedagógica e diretiva, com a
professora da sala de recursos; e entrevistas coletivas com professores, funcionários e
alunos. Segundo a equipe de estagiários o período de pesquisas foi limitado e seus
resultados representam somente parte da dinâmica da instituição, sendo necessária a
discussão junto à comunidade escolar. Eles trouxeram para a escola a devolutiva do
estágio

ressaltando

as

demandas constatadas na realidade escolar abaixo

relacionadas:
O volume de trabalho a ser realizado nos diferentes setores do colégio é grande, o que
causa sobrecarga nos profissionais;
Os profissionais explicitaram que a forma como o trabalho é planejado dificulta sua
organização, sendo necessária a criação de espaços de comunicação entre os diversos
setores dentro do Colégio;
Ao mesmo tempo em que há o reconhecimento da necessidade de mudanças em
diferentes atividades do Colégio, há uma certa dificuldade tanto em implementá-las
quanto mantê-las, bem como em elencar as possibilidades de transformação.
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Essas demandas devem fazer parte de um momento coletivo para reflexões, em busca
de organização de possíveis ações que farão parte do marco operacional a médio ou a
longo prazo. Num dos períodos da Semana Pedagógica de julho foi realizado o trabalho
coletivo para as propostas de ações dentro do quadro levantado na pesquisa pelos
estagiários. Foi realizada discussão e ficou combinado da equipe da UFPR realizar uma
proposta de intervenção para essas ações, conforme a ordem de prioridades colocadas
pelos professores: 1. “Sobrecarga, organização do trabalho e comunicação”; 2.
“Desmotivação para o ensino e o estudo”; 3. “ Família e 4. “Inclusão”. As intervenções
propostas pelo grupo de estagiários ainda está em forma de rascunho, que após a
aprovação do coletivo escolar, retomarão suas atividades no Colégio com o intuito de
iniciarem, se possível, essas propostas ainda nesse ano. (ANEXO- XIII)

6. MARCO CONCEITUAL
Nesta parte do Projeto Político - Pedagógico procura-se explicitar a filosofia, os
princípios e fundamentos didático - pedagógicos neste colégio. Para tanto, como bem
estabelece uma gestão democrática pedagógica, ocorreram (e continuam ocorrendo)
diversos momentos de estudos e reflexões, envolvendo, na medida do possível, todos os
segmentos da escola, considerando suas possibilidades e seus limites, mediante
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encontros nas Semanas Pedagógicas, nos Cursos de Capacitação Descentralizada, nas
Reuniões Pedagógicas de professores e agentes educacionais, nas Reuniões de Pais e
Mestres, nas Horas - atividade, nas Salas de Aula e nos mais diversos cursos ofertados
pela Secretaria de Estado da Educação, SEED.
No que se refere à construção de um embasamento conceitual, reconheceu-se,
neste

processo

de estudo e reflexão, que na sociedade se estabelecem relações

sociais, econômicas, políticas, culturais e que no âmago destas relações ocorre a
construção do ser social, condicionado a seguir normas e princípios (morais, éticos,
religiosos, políticos ou de comportamento), sendo a escola parte desta realidade social,
sofrendo influências destes determinantes, e com uma finalidade que, conforme Klein
está presente ao longo da história humana, a “produção da condição humana adulta”.
Porém o tipo de adulto pode ser diferente em diferentes sociedades ou épocas.
Com

o foco em

formar

ser humano adulto cabe discorrer então sobre um

conceito de ser humano aceito para este momento histórico, e que se pretende tomar
neste

fundamento

conceitual.

Entende-se como ser humano “uma unidade

socialmente constituída de características biológicas e psicológicas” sendo estas
características “não apenas „influenciadas‟ pela vida social, mas condicionadas,
determinadas pelo grau de desenvolvimento da sociedade, ao mesmo tempo que
impõem, também, suas determinações à condição social dos homens” (KLEIN, 2008, p.
5). Entende-se que a formação não se interrompe quando o ser humano se torna
adulto, e na escola, de modo especial se enfatiza a formação das pessoas em todo
seu desenvolvimento: na infância, na adolescência, na juventude

e

na fase

adulta.Existem conceitos inerentes a cada uma dessas fases, determinando suas
características e esclarecendo a identidade delas dentro da sociedade. Dicionários da
língua portuguesa registram a palavra infância como o período de crescimento que vai
do nascimento até o ingresso na puberdade, em torno dos doze anos de idade. Na
Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações
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Unidas em novembro de 1989, “criança são todas as pessoas menores de dezoito anos
de idade”. Já para o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – 1990) considera-se
criança a pessoa até doze anos incompletos e adolescentes aquele entre doze e dezoito
anos de idade – idade da maioridade civil (ECA, Art. 2º, p.3, 2004).

Então, no aspecto social nos perguntamos: O que é ser criança? Como elas
pensam e vivem? Esse termo já teve muitas representações e ideias dadas por
estudiosos, desde a antiguidade até os dias de hoje: “tabula rasa”, “filhas do pecado”,
”habitantes do paraíso”, entre outras. Portanto, precisamos nos desvencilhar dessas
representações pré concebidas e voltarmos para a criança atual, envolta a um mundo de
grandes transformações, sujeita a um „novo‟ modelo familiar, ou seja, pessoas que fazem
parte de um processo histórico.
Após estudos de Freud, a infância passou a ser concebida como um produto do
tempo, da natureza, da cultura. Em que o tempo linear e cronológico são superados por
um tempo que não se esgota em si mesmo. Figueiredo (1995, p.9) afirma que esse
processo não pode ser visto como uma sucessão de momentos lineares, estáticos no
tempo, ocorrendo em momentos corretamente pré determinados. Temos que dar lugar ao
acaso, ao imprevisível, às rupturas, aos retornos e plurissignificações, pois, a infância
atual necessita ser conhecidas e compreendidas dentro do contexto no qual foi produzida,
dentro da perspectiva histórica é abordada como categoria construída historicamente.
Ocupando o lugar de um ser humano, de um sujeito com uma vida concreta com direitos
e deveres, distante do sonho dourado de infância de outrora.
Se pensarmos apenas no aspecto fisiológico, infância e adolescência, enquanto
idades cronológicas, sempre existiram. Assim encontraremos a adolescência como um
período da vida humana entre a puberdade e a adultície, vem do latim adolescentia,
adolescer. É comumente associada à puberdade, palavra derivada do latim pubertas-atis,
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referindo-se ao conjunto de transformações fisiológicas ligadas à maturação sexual, que
traduzem a passagem progressiva da infância à fase adulta. Mas para se compreender o
conceito de adolescência não podemos nos prender apenas aos aspectos acima citados
e aos jurídicos, e sim tentarmos uma compreensão a partir de sua historicidade. Ela deve
ser pensada para além da idade cronológica, da puberdade, transformações físicas que a
ela acarreta e dos ritos de passagem. Então, como a infância, deve ser vista como uma
categoria que se constrói se exercita e se reconstrói dentro de uma história e tempos
específicos.
Para Aguiar, Bock e Ozella (2002), é necessário não perde de vista o vínculo
entre o desenvolvimento do homem e a sociedade. Ozella (2003, p.20), ainda afirma que:
“… a adolescência deve ser vista e compreendida como uma categoria construída
socialmente, a partir das necessidades sociais e econômicas dos grupos sociais, que lhes
constituem como pessoas, enquanto são constituídas por elas. Expressando de forma até
meio irreverente, toda a influência que recebem, através de gestos, roupas, maneiras de
falar, as características de cada um desses grupos”. De forma similar, segundo
Pitombeira (2005): “a naturalização da adolescência e sua homogeneização só podem
ser analisadas à luz da própria sociedade”. Assim, as características “naturais” da
adolescência somente podem ser compreendidas quando inseridas na história que a
gerou, e tanto a infância quanto a adolescência só serão concretas, quando se
constituírem historicamente dentro das sociedades.
De acordo com Klein: “É indiscutível que o processo pedagógico deve levar em conta
tais fases do desenvolvimento e organizar-se de acordo com os limites e possibilidades
de cada uma delas. Trata-se, aqui, do reconhecimento das relações existentes entre
desenvolvimento e aprendizagem” (KLEIN, 2008, p. 12).
Ao tomar estes conceitos se busca que todas as pessoas tenham a mesma
formação, pois se considera que a ninguém se devam dar privilégios, todos precisam ter
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condições iguais de constituir seu processo formativo. Esta formação pretende-se que
seja em uma perspectiva de unilateralidade, e sobre este termo Manacorda (1991, p. 67)
considera:
(...) a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e,
ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de consumo e prazeres, em
que se deve considerar sobretudo o gozo daqueles bens espirituais, além dos
materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em conseqüência da
divisão do trabalho. (MANACORDA, 1991, p. 81)

Relaciona-se também, este termo, com a finalidade da educação como um todo. Em um
entendimento de que onilateralidade para Manacorda é um projeto de igualdade humana,
e que não houve nada parecido na história humana, estes estudos nos ajudam na medida
em que servem de horizonte para análise.
Assim, conforme Manacorda, “tentemos reconstituir o homem onilateral, (...), como
tendência contraditoriamente posta e negada pela sociedade moderna e [que] já é
passível de se assumir como objetivo consciente.” (MANACORDA, 1991, p. 84).
Desta forma, faz-se necessário uma prática educacional voltada para a
compreensão da realidade social, dos direitos e responsabilidades, em relação à vida
pessoal, à vida coletiva e à afirmação dos princípios da participação política, já que o ser
humano é produzido historicamente.
A escola, pela importância no processo de humanização, deve instaurar-se como
instância social que sirva de base mediadora e articuladora entre dois tipos de projetos
que têm a ver com o ser humano: de um lado o projeto político da sociedade e, de outro,
os projetos pessoais dos envolvidos na educação. Por isso, como na instituição escolar
existe a possibilidade do entrecruzamento desse projeto político da sociedade com os
projetos pessoais e existenciais dos educandos e dos educadores, as ações pedagógicas
se tornam político-educacionais, na medida em que se impregnam, ou não, das
finalidades para benefício coletivo, que interessa aos educandos individualmente e à
sociedade. Segundo Klein, “[...] em tese, numa sociedade igualitária, as especificidades e
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distinções presentes no processo educacional (requeridas pelos indivíduos – a partir de
seus interesses e inclinações particulares) não são obstáculos para o desenvolvimento
igualitário e pleno de cada um, pois os interesses sociais, comuns, não conflitam com os
interesses individuais, podendo ser, as duas esferas, objeto de igual respeito e atenção”
(KLEIN, 2008, p. 8).
Toda a sociedade precisa da educação e em cada etapa da história, a humanidade
carece incessantemente de se refazer, refazendo-se. Assim a educação se dá como
mediação da existência histórica dos homens, uma vez que é através dela que as novas
gerações se introduzem ao tríplice universo das práticas que viabilizam sua existência: a
prática produtiva – representada pelo trabalho transformador da natureza física e
criador dos bens naturais da reposição da vida; a prática social – representada pela
participação na condução da vida política da sociedade e a prática simbolizadora –
representada pela produção e fruição da cultura simbólica (SEVERINO, 1998).
Na contemporaneidade, acredita-se que a escola, como instituição educacional,
está diante de desafios, tais como: as dificuldades com a preservação do meio ambiente;
o desrespeito à pluralidade de culturas, etnias, religiões, visões de mundo, desigualdades
econômicas e sociais – em meio à competição global com a expropriação dos direitos
sociais básicos; busca de um trabalho simultâneo entre alfabetização e letramento 1[1]

1

[1],Segundo Costa Val (2004), alfabetização e letramento são processos diferentes, cada um com suas

especificidades, mas, complementares, inseparáveis e indispensáveis. Ainda segundo a autora, é importante esclarecer a
diferença existente entre eles, a alfabetização envolve o domínio dos princípios alfabéticos e ortográficos para a leitura
e escrita, e o letramento é um processo de inserção e participação na cultura escrita. Esse processo de letramento tem
início tão logo a criança conviva com essas formas de escritas, seja no ambiente familiar, seja nas ruas, na TV,
computador, jornais entre outros, algo que se desenvolve ao longo da vida. A necessidade do letramento surgiu
basicamente pelo fato de muitas pessoas apenas aprenderem técnicas para decifrar o código escrito, e lerem
funcionalmente, com grandes dificuldades de utilizar a língua (leitura e escrita) em situações sociais que requerem
habilidades mais complexas. São alfabetizadas, mas não letradas, assim, o letramento as leva além dessa etapa,
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de maneira articulada em todas as fases do processo de escolarização, cuidando tanto
da dimensão linguística do 'código‟ (aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos e
sintáticos), quanto de uma forma sistemática da leitura e da escrita, ou seja, alfabetizar
letrando, pois, um aspecto completa o outro. Esses desafios são complexos e exigem
muito mais da instituição escolar e do trabalho de seus educadores, que precisam como
ferramenta de trabalho o conhecimento, produzido socialmente pela humanidade ao
longo da história, como produção coletiva. Desta forma, os conhecimentos científicos
deverão ser tomados em suas pluri-determinações, dentro das novas condições de
produção da vida humana, respondendo aos desafios propostos na sociedade em que
vivemos em direção a um processo de humanização.
Nesse contexto, o educador precisa ser conhecedor de sua área de conhecimento
e das áreas correlatas, tendo uma visão de conjunto da sociedade e marcando seu
trabalho numa dimensão política, ética e estética. Assim sendo, um processo de
formação continuada deve seguir esta perspectiva, entendendo-se que ao desenvolver o
seu trabalho pedagógico aponta-se para tomar como marco referencial a teoria dialética
do conhecimento, tanto para fundamentar a concepção metodológica e o planejamento
do ensino-aprendizagem, como a ação docente: partindo da prática social para a
teorização sobre ela e retornar à prática social, pois, o cerne do entendimento do método
materialista histórico dialético está no processo de elevação da abstração ao concreto
real, concreto real pensado, não mais obscuro. Sobre isso Kosik afirma:
A ascensão do abstrato ao concreto não é uma passagem de um plano (sensível)
para outro plano (racional); é um movimento no pensamento e do pensamento.
Para que o pensamento possa progredir do abstrato ao concreto, tem de mover-se
no seu próprio elemento, isto é, no plano abstrato, que é negação da
imediaticidade, da evidência e da concreticidade sensível. A ascensão do abstrato
ao concreto é um movimento para o qual todo início é abstrato e cuja dialética
consiste na superação desta abstratividade. O progresso da abstratividade à
concreticidade é, por conseguinte, em geral movimento da parte para o todo
tornando-os capazes de fazer uso da escrita, na leitura e na produção de textos na vida cotidiana (leitura e redação de
contratos, de livros científicos, de obras literárias, entre outros).
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e do todo para a parte; do fenômeno para a essência e da essência para o
fenômeno; da totalidade para a contradição e da contradição para a
totalidade; do objeto para o sujeito e do sujeito para o objeto. (KOSIK, 2002,
p. 36-37)

Ou seja, com base no materialismo histórico dialético, a escola pode passar a
assumir um importante papel ao trabalhar com a realidade concreta dos nossos alunos
entendendo-a em suas múltiplas determinações. Nesta perspectiva, encontramos na
escola e a partir dela, um espaço para se compreender o mundo, e, numa dimensão
histórica, intervir, com possibilidade de transformação.
Lembra-se que, o desenvolvimento de uma proposta pedagógica, cujo referencial
se pauta na teoria dialética do conhecimento constrói-se, fundamentalmente, a partir de
base material.
Desta maneira, o conhecimento se origina na prática social do ser humano, nos
processos de transformação da natureza por ele forjados, fruto de seu trabalho. “(...)
Agindo sobre a realidade os homens a modificam, mas numa relação dialética, pois esta
prática produz efeitos sobre os homens, mudando tanto seu pensamento como sua
prática” (CORAZZA, 1991, p. 84). É a existência social dos seres humanos que gera o
conhecimento.
Na ação do homem sobre o mundo e dos homens entre si é que se constitui “... o
patrimônio social e cultural, representado pelos instrumentos de produção, pelas forças
produtivas, pelas relações sociais, pela linguagem, pelas instituições, pelo pensamento”
(CORAZZA, 1991, p. 84). Esse patrimônio da humanidade possui especificidades
próprias relativas à época, ao lugar, à história em que foi produzido. Isso significa que é
sempre contextualizado e determinado por intenções e necessidades humanas. Assim, o
conhecimento resulta do trabalho humano no processo histórico de transformação do
mundo e da sociedade. O conhecimento, portanto, como fato histórico e social supõe
sempre continuidades, rupturas, re-elaborações, reincorporações, permanências e
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avanços, portanto é necessário superar práticas que apenas tragam o conhecimento
pronto, acabado e imutável.
Nesta perspectiva busca-se, com todas as limitações, aprofundamento dessa
epistemologia, visando delinear esta concepção metodológica dialética do processo
educativo. Com esse aprofundamento conceitual e apesar de todas as dificuldades que
limitam o processo ensino-aprendizagem, a intenção é que essa metodologia dialética do
conhecimento perpasse o trabalho docente, estruturando e desenvolvendo o processo de
apropriação de conhecimento escolar, no que se refere à forma do professor estudar e
preparar os conteúdos e elaborar e executar seu projeto de ensino.
Saviani, ao correlacionar a teoria dialética do conhecimento com a correspondente
metodologia do ensino-aprendizagem, diz que:
[...] o movimento que vai da síncrese (a visão caótica do mundo) à síntese (uma
rica totalidade de determinações e de relações numerosas), pela mediação da
análise (as abstrações e determinações mais simples) constitui uma orientação
segura tanto para o processo de descoberta de novos conhecimentos (o método
científico) como para o processo de transmissão-assimilação de conhecimentos (o
método de ensino). (SAVIANI, 1999, p. 83).

A ação pedagógica, portanto, derivada dessa teoria dialética do conhecimento tem
como primeiro passo partir da prática social dos sujeitos da educação, que não se reduz
apenas ao que fazem e pensam em seu cotidiano. Essa prática é também uma
expressão da prática social geral, da qual, o grupo faz parte. E se a totalidade social é
histórica e contraditória, tanto em seus componentes objetivos quanto subjetivos, o
mesmo se dá com os fatos, ações e situações específicas da realidade imediata dos
alunos na educação escolar.
O segundo passo consiste na teorização sobre a prática social. O levantamento e
o questionamento do cotidiano imediato e remoto de um grupo de educandos conduzem
à busca de um suporte teórico que desvele, explicite, descreva e explique essa realidade.
Deve-se possibilitar aos educandos mediante processos de abstração, (desenvolvendo
atitudes e atividades de investigação, reflexão crítica e participação ativa na articulação
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dos conteúdos novos com os anteriores que eles já trazem), a compreensão da essência
dos conteúdos a serem estudados, com a finalidade de que sejam estabelecidas as
ligações internas específicas desses conteúdos com a realidade global, com a totalidade
da prática social e histórica.
A teorização possibilita, então, passar do senso comum, como única explicação da
realidade, para os conceitos científicos e juízos universais que permitem a compreensão
dessa realidade em todas as suas dimensões.
O terceiro passo é, depois de passar pela teoria, pelo abstrato, o educando poder
se posicionar de maneira diferente em relação à prática (concreto real pensado), pois
modificou sua maneira de entendê-la. Em consequência, sua prática também não seria a
mesma. Seu agir e seu pensar podem passar a ter uma perspectiva transformadora da
realidade.
Esse processo de prática – teoria – prática não é linear, mas se desenvolve em
círculos concêntricos e crescentes, possibilitando ao aluno a busca contínua de novos
conhecimentos e novas práticas.
“Se a prática é ponto de partida e ponto de chegada no campo da criação do
conhecimento, a práxis (ação – reflexão – ação) daí advinda, além de transformar a
realidade social, forma e transforma o próprio sujeito fazedor – pensador desta práxis”
(CORAZZA, 1991, p. 90).
Lembra-se ainda, que essa metodologia de ensino-aprendizagem apresenta
características desafiadoras como: nova maneira de planejar as atividades docentes;
novo processo de estudo por parte dos professores, pois todo o conteúdo a ser
trabalhado deve ser visto em uma perspectiva diferente da tradicional, com a seguinte
base: prática – teoria – prática.
Desse modo, os conteúdos das disciplinas escolares devem ser trabalhados de
forma contextualizada nas áreas do conhecimento humano; pois reúnem dimensões
conceituais,

científicas,

históricas,

econômicas,

ideológicas,

políticas,

culturais,
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educacionais que devem ser explicitadas e aprendidas no processo ensinoaprendizagem, não como forma de pensamento unidimensional, mas como uma
apreensão crítica das diversas dimensões da mesma realidade.
Nesse sentido, é essencial estabelecer a relação entre os conteúdos que se
pretendem ensinar, os objetivos para este ensino e as formas de sistematização destes
conteúdos, para então estabelecer instrumentos e critérios de avaliação, claros e
específicos, que serão utilizados no processo avaliativo. Assim, a avaliação deve traduzir
o crescimento do aluno e expressa como este se apropriou do conteúdo, como resolveu
as questões propostas, como reconstituiu seu processo de concepção de realidade social
e, como, enfim, passou da síncrese à síntese. O processo avaliativo não deve ser visto
apenas como uma demonstração de que aprendeu um novo tema apenas para a
realização de uma prova, de um teste, mas sim como a expressão prática de que se
apropriou de um conhecimento, o qual se tornou um novo instrumento de compreensão
da realidade e de possibilidade de transformação social.
Conforme o desenvolvimento dos conteúdos no processo ensino-aprendizagem, a
avaliação pode ser realizada mediante diversos instrumentos (verificações orais, debates,
seminários, resumos, resenhas, produção de textos, redações, dramatizações, realização
de experiências, confecção de cartazes, maquetes, objetos específicos conforme o
conteúdo trabalhado, gincanas, provas escritas do tipo: dissertativo, objetivo, subjetivo,
autoavaliação e outras formas que expressem o grau de aprendizagem alcançado).
Assim, os critérios de avaliação de aprendizagem precisam ser claros, coerentes,
pertinentes, objetivos e que contribuam para o direcionamento de uma prática mais
significativa, centrada em conteúdos relevantes, possibilitando ao aluno o acesso e
apropriação de conhecimento científico.
Com

diversos

graus

de

profundidade

e

participação

relaciona-se

aqui,

resumidamente, alguns aspectos do trabalho pedagógico analisados durante o processo
de elaboração do embasamento conceitual, neste colégio:
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função social da escola – socialização de conhecimento para aumento do nível de
desenvolvimento intelectual e político das pessoas com vistas a um projeto social mais
amplo de emancipação humana;
fundamentos teórico-metodológicos – que ajudem a desvelar a realidade para além do
que ela aparenta, com aprofundamento do método materialista histórico dialético;
concepção de sociedade, ser humano, educação, escola, conhecimento, ensinoaprendizagem,

avaliação,

gestão

democrática

–

aprofundamento

nestas

concepções no sentido de entender os seres humanos como reais, que ao produzirem
seus meios de existência, humanizam a natureza e se humanizam, assim, são síntese
de múltiplas determinações; e, nesta perspectiva, a escola, buscando sempre uma
gestão democrática, tem importante função social,

de socializar conhecimento –

produzido e acumulado historicamente neste processo de humanização – didatizado
no processo ensino-aprendizagem, como uma maneira de instrumentalizar os seres
humanos para uma compreensão maior do mundo real e um entendimento da
possibilidade de intervenção e transformação social;
papel do currículo na formação humana do aluno, os limites e as possibilidades do
trabalho pedagógico – conforme concepções analisadas acima, o currículo
representa uma importante possibilidade de se constituir em caminho de maior
compreensão do mundo e consequente intervenção e transformação social
revolucionária, apesar das limitações marcadas pelas múltiplas determinações
materiais e históricas;
discussão continuada e coletiva da prática pedagógica – para se buscar a efetivação
da

função

social

da

escola

é

indispensável

que

se

analise

coletiva

e

processualmente as práticas pedagógicas;
formação continuada de todos os segmentos da comunidade escolar e participação
de todos os segmentos da comunidade escolar no processo de construção
coletiva do Projeto Político-Pedagógico – discussão coletiva das práticas
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pedagógicas, envolvendo todos os segmentos, apesar das dificuldades, também é
condição indispensável, pois todos os segmentos estão envolvidos direta ou
indiretamente no processo ensino-aprendizagem;
organização, redimensionamento e avaliação contínua dos mecanismos de gestão
democrática: Conselho Escolar, Conselho de Classe, eleição de aluno
representante de turma, APMF, Grêmio Estudantil – como forma de apoio ao
processo pedagógico, e com objetivo de buscar cumprir a função social da escola,
numa gestão de fato democrática, com vistas a um projeto de sociedade mais justo e
igualitário.
Diante disto, buscam-se sempre (no presente e no futuro) espaços para debates e
estudos coletivos, procurando aprofundamento das questões conceituais do PPP. Até o
momento houve avanços.
Para finalizar, segundo Kuenzer:
A escola pública (...) só será efetivamente democrática quando seu projeto
pedagógico, sem pretender ingenuamente ser compensatório, propiciar as
necessárias mediações para que os menos favorecidos estejam em condições de
identificar, compreender e buscar suprir, ao longo de sua vida, suas necessidades
com relação à participação na produção científica, tecnológica e cultural.
(KUENZER, 2000, p. 43)
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7. MARCO OPERACIONAL
Para reorganizar o trabalho pedagógico no CELC em 2010, foram discutidas propostas trazidas pelos grupos de
participantes na tentativa de aproximar a realidade colocada no marco situacional da realidade desejada no marco
conceitual e, dessa forma foram delineadas algumas ações relacionadas a seguir:
7.1 Propostas de ações a serem desenvolvidas pelo coletivo escolar – 2010.
AÇÕES

TEMPO PREVISTO

Mobilizar através da APMF, Grêmio Estudantil, Conselho Escolar, Realizar os encontros a princípio
encontros com os pais para que haja maior participação deles no semestralmente, após poderá ser
processo educacional de seus filhos e da escola como um todo, bimestralmente.
organizando palestras esclarecedoras sobre a importância dos limites,
da disciplina para os estudos; gincanas, campeonatos, convites para
apresentações artísticas dos alunos, participação em momentos
cívicos, além de reuniões regulares para entrega de avaliações e das
extraordinárias que acontecem durante o ano letivo, lembrar a
importância de trabalharem juntos (pais e escola), de forma
complementar, pois um não substitui o outro, nem cumpre seu papel
plenamente sem a cooperação do outro;

RESPONSÁVEIS
EQUIPE DIRETIVA E
PEDAGOGOS

EQUIPE DIRETIVA E
Entrar em contato com a Promotoria da Delegacia para a Infância e - Sempre que se fizer necessário;
Juventude na busca de orientações e encaminhamentos dos - Palestras bimestralmente na entrega PEDAGOGOS
problemas disciplinares mais graves que ocorram na escola, dos boletins.
organização de palestras com professores, pais e alunos sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente quando se fizer necessário;
Construir as normas da escola com alunos, professores, agentes

No início do ano letivo, ou sempre

EQUIPE DIRETIVA E
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que se iniciar turmas novas.( VIDE
educacionais I e II e fazer cumprir;
Elaborar as regras e normas internas da escola e apresentá-las na REGIMENTO INTERNO)
reunião de pais no início de ano, colocando-as em votação, com
registro em ata, para que sejam cumpridas durante o ano letivo;

PEDAGOGOS

Promover reuniões bimestrais com os alunos representantes de
turma, do Grêmio Estudantil, da Equipe Pedagógica e Direção para
acompanhar o processo educacional sob o ponto de vista dos
educandos, auxiliando na resolução de conflitos, dando informações
sobre o movimento estudantil,organização de campeonatos e
momentos de sociabilidade;

Ao final de cada bimestre.

EQUIPE DIRETIVA – DIREÇÃO
AUXILIAR

Reposição, de equipamentos eletroeletrônicos, o mais rápido
possível, para utilização em sala tornando as aulas mais atrativas e
interessantes.

Sempre que necessário.

Eleger os professore representantes de turma;

No início do segundo bimestre, ou ao
início de novas turmas.

EQUIPE DIRETIVA

PEDAGOGOS

Realizar um trabalho com as turmas sobre a importância da escolha No início do ano letivo, ou sempre
do aluno representante, explicando seu papel no desenvolvimento do que se iniciar turmas novas.
processo educacional na escola;

PEDAGOGOS

Participação da Equipe Pedagógica na hora –atividade dos
professores, para a re-elaborar, discutir e acompanhar
o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem nas turmas em
que
atuam,
trocando
experiências
e
buscando
novos

PEDAGOGOS

Sempre que se fizer necessário.
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encaminhamentos na tentativa de solucionar os problemas e conflitos
que surgem no cotidiano escolar, respeitando-se as possibilidades e
limites impostos pela realidade do dia a dia;
Repassar informações sobre o trabalho desenvolvido na Sala de Ao final dos bimestres.
Apoio e de Recursos (contra turno), bem como analisar e discutir as Com os professores das turmas com
instruções e deliberações recebidas da SEED e NRE;
alunos de inclusão.

Participar das Reuniões técnico-pedagógicas para Pedagoga sob a
coordenação da pedagoga do Setor Boa Vista.

Escolher o aluno – representante através de eleição ;
Re-estruturar o Conselho de Classe Bimestral, observando a
sequência da pauta do conselho: orientações e encaminhamentos dos
trabalhos, informações gerais, autoavaliação do professor sobre seu
trabalho pedagógico durante o bimestre, a análise diagnóstica das
turmas e de seus casos mais relevantes, as linhas de ação com
orientações, encaminhamentos para o próximo bimestre, bem como
organizar critérios para a tomada de decisões quanto à aprovação,
sobretudo no Conselho Final;
Em 2011 , iniciou-se realização de:
Pré-conselho – com alunos representantes e professores
conselheiros de turmas, discussões referentes ao perfil da turma;

PEDAGOGOS E PROFESSORES
DAS SALAS DE CONTRA TURNO.

Sempre que convocados.
PEDAGOGOS E
COORDENAÇÕES.

PEDAGOGOS E COORDENAÇÕES.

Após um mês de aula

PROFESSORES CONSELHEIROS E
PEDAGOGOS

Durante o bimestre.

PEDAGOGOS/ EQUIPE DIRETIVA
/ PROFESSORES E ALUNOS
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Conselho de Classe – somente os casos mais graves sem soluções,
com discussão no coletivo;
Pós-conselho – contato com pais, alunos( em sala de aula, síntese
dos dados) e professores , solucionando os casos do Conselho de
Classe.
Organizar um instrumento de avaliação institucional dos Cursos
Técnicos - A equipe pedagógica dos Cursos Técnicos
Profissionalizante do período noturno.
Em 2011, organizaram um instrumento de avaliação institucional
dos cursos,(vide marco situacional), coletando-se e analisando -se
esses dados para as soluções cabíveis em cada caso.

Ao final do semestre ou do ano letivo.

PEDAGOGOS E COORDENAÇÕES

Desenvolver os conteúdos de projetos já existentes na escola: Durante o ano letivo ou previsto em
calendário.
Sensação da Linguagem Poética, Semana Cultural ,entre outros.

PEDAGOGOS E PROFESSORES
INTERSSADOS.

Organizar o Momento Cívico, (com convite aos pais) com a Durante o ano letivo ou previsto em
apresentação de uma série por semana,para a execução do Hino calendário.
Nacional, apresentações artísticas dos alunos, bem como daqueles
que participam de competições desportivas representando o
colégio,entrega de Certificados de Excelência e outros;

PROFESSORES
CONSELHEIROS DA TURMAS
EQUIPE DIRETIVA
PEDAGOGOS

Observar se os livros “Registro de Classe” estão preenchidos com
clareza, de forma que, na hipótese de troca de professor, seja
possível dar continuidade ao trabalho desenvolvido até então.

Ao final dos bimestres.

Recepcionar e orientar os professores recém chegados no Colégio
quanto à dinâmica do trabalho pedagógico e burocrático para que o

Sempre que se fizer necessário .

PEDAGOGOS

DIREÇÃO
PEDAGOGOS E COORDENAÇÕES
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mesmo fique a par das normas e organização da escola.
Organizar um local, com uma pessoa (talvez readaptados) que
controle de saída e entrada dos diversos materiais utilizados nas
aulas, tais como controle remoto, extensão elétrica, aparelhos áudio e
vídeo, mapas,jogos didáticos , livros e CD da Biblioteca dos
Professores etc.

Diariamente

PROFESSOR RESPONSÁVEL
DIREÇÃO

7.2 Propostas de ações a serem desenvolvidas pelo coletivo escolar - 2011
AÇÕES

TEMPO PREVISTO

RESPONSÁVEIS

Programar eventos para que as famílias criem mais Realizar os encontros a princípio
vínculo com o colégio, pois a maioria mora longe. semestralmente, após poderia ser
Conhecer a realidade local de moradia – social e bimestralmente.
cultural( eventos – noite do cinema na escola,
gincanas, grupos de alunos protagonistas em seus
locais de residência para apresentar os eventos do
colégio aos pais, entre outros).

EQUIPE DIRETIVA / PEDAGOGOS
/COORDENADORES/ PROFESSORES E
ALUNOS.

Articular junto aos professores representantes de Realizar os encontros semestralmente.
turmas, discussões com os alunos da importância das
avaliações
institucionalizadas
do
governo,
implementar ações para melhorar o nível de
desempenho.

EQUIPE DIRETIVA / PEDAGOGOS/
COORDENADORES e PROFESSORES
CONSELHEIROS

Rever ações positivas para aumentar o hábito de Durante o ano letivo.

EQUIPE DIRETIVA / PEDAGOGOS

60

Colégio Estadual Leôncio Correia - Ensino Fundamental, Médio e Profissional
Rua Costa Rica, 233 - Fone/Fax 3257-6488 - CEP 82510-180 - Curitiba- PR
www.ctaleonciocorreia.seed.pr.gov.br E-mail: ctaleonciocorreia@seed.pr.gov.br

leitura dos alunos, organizar programa com incentivo
às turmas.( Leitura de livros na biblioteca, no site do
portal educacional, leitores em rádios locais, hospitais,
asilos, exposição de re-escritura de livros, etc)

/COORDENADORES/ PROFESSORES E
ALUNOS

Apresentar aos alunos os problemas diários mais Tão logo a realimentação do PPP estiver pronta EQUIPE DIRETIVA / PEDAGOGOS
/COORDENADORES/ PROFESSORES
elencados no PPP para busca de soluções no que diz
CONSELHEIROS e ALUNOS
respeito a eles mesmos.
Dar continuidade ao trabalho
estagiários da UFPR em psicologia.

iniciado

pelos No retorno dos estagiários.

EQUIPE DIRETIVA / PEDAGOGOS
/COORDENADORES/ PROFESSORES

7.3 Ações propostas aos setores do colégio pelo coletivo escolar
a. DIREÇÃO

- bimestralmente.

EQUIPE DIRETIVA

Realizar mais reuniões do Conselho Escolar, aumentar
sua atuação;
Criar um arquivo online com informes, enviar por e- - bimestralmente.
mail e / ou inserir no site do colégio – horários, avisos
importantes da SEED – direção auxiliar;

EQUIPE DIRETIVA E DIREÇÃO
AUXILIAR
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Organizar e elaborar um cronograma – feira de - anualmente.
ciência/cultural/esportiva – envolver todos os
professores – equipes e apresentação dos
alunos;Elaborar
um planejamento de ações
preventivas, previstas anualmente( reuniões, eventos
extra classes, jogos, feiras, etc) em cada setor, com o
responsável e cronograma previsto (revendo as ações
que não cumpriram seus objetivos propostos).

EQUIPE DIRETIVA / DIREÇÃO
AUXILIAR/ PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA/ ARTE/ BIOLOGIA/
CIÊNCIAS E OUTRAS ÁREAS.

Planejar o uso do laboratório de química e física, junto - durante o ano letivo.
ao laboratorista;

PROFESSORES E LABORATORISTA

Reorganizar os trabalhos para a realização dos -tão logo possível.
campeonatos , retomando treinamento do tênis de
mesa – equipe responsável.

EQUIPE DIRETIVA E DIREÇÃO
AUXILIAR/ PROFESSOR DISPOSTO AO
TREINO.

Ampliar a relação família – escola, idem ao primeiro
item das ações propostas – 2011.Seguir as
intervenções dos estagiários da UFPR.

- seguir cronograma previsto pelos estagiários.

EQUIPE DIRETIVA / DIREÇÃO
AUXILIAR/COLETIVO ESCOLAR
ESTAGIÁRIOS

Descentralizar alguns serviços que ficam com a
Direção Geral, atribuindo funções aos diretores
auxiliares.

- durante o ano letivo.

EQUIPE DIRETIVA E DIREÇÃO
AUXILIAR
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b. EQUIPE PEDAGÓGICA

- durante o ano letivo.
PEDAGOGOS/ COORDENADORES.

Reformular o modo de comunicação aos pais,utilizar email ou site do colégio para convocações aos pais;

Aumentar a aproximação da Equipe Pedagógica e -durante o ano letivo.
professores de Educação Física, para observar o
trabalho realizado.
c. EQUIPE DE PROFESSORES:

PEDAGOGOS/PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

- durante o ano letivo.
DIREÇÃO AUXILIAR

Facilitar a leitura dos informes pelos professores
através do uso e e-mail/ou site do colégio.
Aumentar a
interdisciplinaridade, utilizar mais - sempre que se fizer necessário.
trabalhos coletivos com disciplinas afins diminuindo o
individualismo; bem como revisão dos Planos de
Trabalho Docente dos cursos técnicos subsequentes
para distribuição dos conteúdos conforme o tempo
previsto para a disciplina (planejamento em conjunto).

EQUIPE PEDAGÓGICA/
COORDENAÇÕES E PROFESSORES.

Possibilitar o conhecimento dos conteúdos e marcos - após sua realimentação.
do PPP aos professores, utilizar pendrives salvar uma
cópia e os professores conselheiros disponibilizariam
às turmas;

EQUIPE PEDAGÓGICA/
COORDENAÇÕES E PROFESSORES.

Aumentar as propostas de ações pedagógicas
decididas em conselho de classe e todos cumprirem
aquelas que são decididas;

EQUIPE DIRETIVA E PROFESSORES
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-ao término de cada bimestre.
Ampliar a adesão em projetos institucionalizados ou
não.

- sempre que necessário

EQUIPE PEDAGÓGICA/
COORDENAÇÕES E PROFESSORES.

d. EQUIPE ADMINISTRATIVA( Agentes
Educacionais I e II ) :
Aumentar a agilidade e rapidez dos informes aos
pais através de e-mail ou site do colégio.

- ao término dos bimestres e quando
necessário.

EQUIPE DIRETIVA / DIREÇÃO
AUXILIAR/ EQUIPE ADMINISTRATIVA/
PEDAGOGOS E COORDENAÇÕES.

Redistribuir funções de alguns funcionários,
diminuindo a sobrecarga;

- durante o ano letivo.

EQUIPE DIRETIVA / DIREÇÃO AUXILIAR
/EQUIPE DE AGENTES EDUCACIONAIS I
e II.
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8. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJETO
Todo Projeto Político Pedagógico requer uma avaliação contínua de seu
percurso até a execução, em função dos objetivos propostos para serem
alcançados e deverá envolver a participação máxima

do Coletivo escolar

(Conselho Escolar, APMF, alunos representantes de turmas, pais, professores e
funcionários).
Todos os itens relacionados no presente Projeto, serão apresentados nas
reuniões pedagógicas e Conselho de Classe de acordo com o previsto no
calendário escolar e cronograma de ações da escola; envolvendo discussões,
alterações de ações, quando necessárias;
Realização

de reuniões pedagógicas para apresentação e estudo de

gráficos que apresentem os resultados obtidos no processo de ensino
aprendizagem (Conselho de Classe e Semanas Pedagógicas), bem como para
avaliação do trabalho dos setores pedagógicos e administrativos e sua
importância na integração e relação coerente com o projeto político – pedagógico;
Reunião com os pais de alunos e representantes de turmas, para
discussão e apresentação dos rumos da escola para que também possam dispor
suas alternativas e soluções para a construção de uma escola de qualidade.
Assim sendo, devemos considerar que o Projeto Político Pedagógico não
pode ser pronto e acabado. A ação de planejar, buscar um rumo, uma direção de
forma intencional deve contar com o comprometimento do coletivo, e acima de
tudo, levar em consideração a realidade social.
Portanto, esta ação colegiada deve priorizar um tipo de organização que
sustente e dê forma aos objetivos deste projeto e sua intencionalidade. Assim
sendo, as somas desses pontos servirão para realização de mudanças reais,
valorizando os interesses de todos os envolvidos neste processo de construção,
para uma educação emancipatória e de qualidade para todos.
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11. ANEXOS
ANEXO I – RELAÇÃO DE PESSOAL DO COLÉGIO ESTADUAL LEÔNCIO
CORREIA

COLÉGIO ESTADUAL LEÔNCIO CORREIA – EFM/PROF
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 2011
Nome

Cargo

Escolaridade

Função

1.Clea Mara Bielen - READ

T.
Administrativo

Superior

Secretaria

2. Dionízio Eustáquio do
Nasimento – READ

Aux. Serv.
Gerais

E. Médio

Manutenção

3. Dirce Maria Rodrigues - QFEB Aux. Serv.
Gerais

E. Fundamental

Merenda

4. Eva Maria Simões Ferreira QFEB

T.
Administrativo

E. Médio/ Magist. Biblioteca

5.Eva Moreira de Oliveira CLAD

Aux. Serv.
Gerais

E. Fundamental

Merenda

6. Fábio Rogério Zelak - QFEB

T.
Administrativo

Superior

Laboratorista

7. Giovanna Andrade Schilipach - T.
QFEB
Administrativo

E. Médio

Secretaria

8. Jane Teresa Gabardo Martins - T.
QFEB
Administrativo

Superior
incompleto

Biblioteca

9. Líria Mara Lobo Ribeiro QFEB

T.
Administrativo

Superior
completo

Secretaria

10. Luzia Gavasso – QFEB

Aux. Serv.
Gerais

Pós
Médio/Magist.

Merenda

11. Marcia Perissuti Hoy - READ T.
Administrativo

E. Médio

Secretaria

12. Marlene Damásio - READ

E. Superior

Merenda

Aux. Serv.
Gerais
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13. Maria da Conceição V
Bitencourt - READ

Aux. Serv.
Gerais

E. Médio

Merenda

14.Maria Rosangela Paula
Marques - QFEB

Aux. Serv.
Gerais

E. Fundamental

Serv. Gerais/
Inspetora

15. Marilei Barcollo da Rosa QFEB

Aux. Serv.
Gerais

E. Fundamental

Serv. Gerais/
Inspetora

16.Nelane Toppel de Campos QFEB

T.
Administrativo

Superior

Recursos
Humanos

17. Neusa Maria Elizardi - QFEB Aux. Serv.
Gerais

E. Médio

Serv. Gerais

18. Nilza Alves de Souza - QFEB T.
Administrativo

Superior

Recursos
Hum./Merenda

19. Olga Kunkes – PEAD

Aux. Serv.
Gerais

E. Médio

Serv. Gerais

20. Patrícia Cristina Bizzi READ

Aux. Serv.
Gerais

E. Fundamental

Serv. Gerais

21. Paulina Estevo Flauzino
Rangel - QFEB

Aux. Serv.
Gerais

E. Médio

Inspetoria

22. Regiane Cupka Meireles QFEB

T.
Administrativo

Superior

Laboratório
Informática

23. Regina Célia Cox Xavier
Beira - QFEB

T.
Administrativo

E. Médio

Secretária

24. Reni de Fátima Guidolin QFEB

T.
Administrativo

Superior

Biblioteca

25. Rita de Cacia Caramês READ

Aux. Serv.
Gerais

E. Fundamental

Serv. Gerais

26. Rosa Marta Prestes de
Oliveira – QFEB

T.
Administrativo

E. Médio/ T.
Contabilidade

Mecanografia

27. Rosangela Alexandre da Silva Aux. Serv.
- READ
Gerais

E. Médio

Serv. Gerais

28. Sandra do Rocio Telles
Bettega - QFEB

Superior

Laboratório
Informática

T.
Administrativo
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RELAÇÃO DE PROFESSORES /PEDAGOGOS/ EQUIPE DIRETIVA - 2011
Nome

Cargo

Formação

Função

1. Aderson Augusto Lopes

Professor - QPM Geografia

Prof. Geografia

2.Adilson Claudio Muzi

Professor-QPM

Economia

Prof. Gestão de
Negócios

3.Adriana Gomes Prett Chiabai

Professor-REPR

Letras
Port/ Inglês

Profª.
Port/Inglês

4. Agnes Beatriz Karmann

Professor-QPM

C. Biológicas

Profª.Ciências/
Biologia

5. Airton Stori

Professor-QPM

Física

Prof. Física

. Ala Kriwoj Pryjmak

Professor-QPM

Letras
Port/ Inglês

Profª.readaptada
Lei 15308/06

7.Alessandra S F M Campos

Professor-REPR

Educação Física

Profª Ed. Física

8.Alexandre Salvadori Costa

Professor-QPM

História/Sociologi Prof. História
a

9. Almerinda Aparecida de Souza Professor-QPM

História

Profª.readaptada
Lei 15308/06

10. Amélia Cristina T. Pinheiro

Professor-QPM

Pedagogia

Pedagoga

11. Ana Maria Cassanho Pedroso Professor-QPM

Pedagogia

Pedagoga

12. Antonio Domingues A Cunha Professor-REPR

Administração de Prof.AFO,Mar
Empresas
ke
ting,TI,OSM

13. Antonio Marcelo Ribas

Professor-QPM

Letras
Port/Espanhol

Prof. Espanhol

14. Athená armstrong Oliveiras

Professor-REPR

15. Beloni Ruth Seidel

Professor-REPR

História

Profª. História

16.Carina de Souza Brito

Professor-REPR

Ciências Sociais

Profª.
Sociologia/
Filosofia

17. Carmem A Bet Schwartz

Professor-REPR

Farmácia/Bioquí
mica

Profª. Química
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18. Carolina do Pilar A Lankoska Professor-REPR

Geografia

Profª.
Geografia

19.Cassio Roberto Esteche Brito

Professor-QPM

Sociologia

Prof.
Sociologia/
Filosofia

20.Celi de Fátima Carreira de
Faria

Professor-REPR

Pedagogia

Pedagoga

20 Cesar Augusto Castro dos
Santos

Professor-QPM

Desenho

Prof. Artes

22. Claci Mara Martini

Professor-REPR

Letras
Port/ Inglês

Profª. Língua
Portuguesa

23. Claire F Sachet Ramos SAREH

Professor-QPM

Matemática

Profª
matemática

24. Cristiane Aline Lopes Costa

Professor-REPR

Arte em curso

Profª Arte

25. Cristina Vivian Gavioli de
Jesus

Professor-QPM

Geografia

Profª.
Geografia

26.Cristine P do Couto de Freitas Professor-QPM

Administração de Profª. APM,Int.
Empresas
à Economia

27. Daisy Maria Lourenço

Professor-QPM

Pedagogia

Pedagoga

28.Dejanira Moreira Laskoski

Professor-QPM

Letras Português

Profªreadaptada
Lei 15308/06

29. Delvir Berta Pitz

Professor-QPM

Letras Português

Profª Língua
Portuguesa

30.Diclei Henrique dos Santos

Professor-QPM

Ciências
Contábeis

TGA/Contabili
dade

31. Doris de Muzio Duboc

Professor-QPM

Pedagogia

Pedagoga

32. Dulce Lopes

Professor-QPM

Letras Português

Profª Língua
Portuguesa

33. Edna de Souza Strassamann

Professor-QPM

Ciências
Contábeis

Contabilidade

34. Edval Romão Correia

Professor-QPM

Administração

Prof. Adm. Fin.
E Orç.Fin./
Coordenador
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35.Elaine de Melo Barbosa
Santos

Professor-REPR

Administração

36. Emílio

Profª AFO/FP.
A mark.Vend.
Prof. Inglês

37. Enerstina P Ferrarezi de
Souza

Professor-REPR

Estudos Sociais

Profª
Geografia

38.Eula de Assis Lyra

Professor-QPM

História

Profª Geografia

39. Evélia Maria Martins da
Costa

Professor-QPM

Ciências

Profª
matemática

40. Fabiano Sampaio de Aquino

Professor-REPR

Nâo tem
document.

41. Flávia Leal King Baleche

Professor-QPM

Pedagogia

Pedagoga

42. Francisco Sallas Louzada da
Silva

Professor-REPR

Ciências

Prof. Biologia

43. Germano Gimenez Mendes

Professor-REPR

Filosofia

Prof. História

44. Gilberto Miranda

Professor-REPR

Sociologia em
curso

Prof.
Sociologia

45.Heliane Kate Sovierzoski

Professor-QPM

Desenho

Profª Arte

4.Helio Furlanetto Junior

Professor-REPR

Ciências
Contábeis

Prof. Cont.
Ger. Gerencial

47. Ieda Maria Kureca

Professor-QPM

Pedagogia/
Psicologia

Pedagoga

48. Ildomar da Cunha

Professor-REPR

Matemática

Prof.
Matemática

49. Jacir Antunes da Silva

Professor-QPM

Educ. Física

Prof. Educ.
Física

50. Janete Regina Karman Gizzi

Professor-QPM

Ciências
Biológicas

Prof. Ciências/
Biologia

51. Jefferson do Nascimento

Professor-REPR

Sist. de
Informação

Prof.
Informática

52. João de Souza e Silva Filho

Professor-QPM

Ciências
Contábeis

Prof.
Noç.Contab./
E. An. Proj.

53. Jorge Pryjmak

Professor-QPM

Geografia/
História

Prof.readaptado
Lei 15308/06
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54.Julia Maria Aragão Costa

Professor-REPR

Administração

Profª. Ad. Pess,
C. Org., Ges.
Pess.

55. Kely Viviane de Souza

Professor-REPR

Química

Profª. Química

56. Lardy Pereira Junior / PDE

Professor-QPM

Ed. Física

Prof. Ed. Física

57. Leila do Rocio Cruz da Silva
Chagas

Professor-QPM

Economia/
Matemática

Profª.Adm.
Pes. / Adm.
Prod. Ma/ C.
Geral

58. Lilian Maria Gueno

Professor-QPM

Ciências

Profª. Ciências/
Biologia

59.Lilian Marilene Ribeiro dos
Santos

Professor-QPM

Matemática

Profª.
Matemática

60. Lorival da Silva

Professor-REPR

Administração de Prof. Org. Sist.
Empresas
e Métodos

61. Lucas de Alvarenga Leite

Professor-REPR

Zootecnia

Prof. Ciências

62. Luciana Cassanho Pedroso

Professor-QPM

História

Profª História

63. Luciana Ceschin

Professor-QPM

Arte

Profª.Arte

64. Lucimara de Fátima
Novochadlo

Professor-QPM

Ciências

Profª. Física/
Matemática

65. Luiz Felipe Nunes de Alves

Professor-QPM

História/ Est.
Sociais

Prof. Geografia

66. Luiz Henrique Vieira da Silva Professor-QPM

Filosofia

Prof. Filosofia

67. Luzia Aparecida Rufato/ PDE Professor-QPM

Letras Port./
Inglês

Profª. Port/
Inglês

68.Manoel Messias M da Costa /
PDE

Professor-QPM

Geografia

Prof. Geografia

69. Marcelo Monteiro

Professor-QPM

Biologia

Prof. Ciências/
Matemática
Direção
Auxiliar

70. Márcia Macedo Prata

Professor-QPM

História

Profª Sala de
Recursos
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71. Márcia Regina M Rizzardi

Professor-REPR

Letras Inglês

???

72. Márcia Valéria Meurer
Lazarini

Professor-REPR

Letras Port/ Inglês Profª.
Português
Inglês

73. Márcio Tadeu Costa

Professor-QPM

Administração de Prof.Teo.
Empresas
Econômica /
AEP

74. Marcos Irineu Krukoski

Professor-QPM

Educação Física

Prof. Ed. Física

75. Maria Alice Silva Kyt

Professor-QPM

Letras Port./
Inglês

Profª Inglês

76. Maria Beatriz Dantas Caldas

Professor-QPM

Educação Física

Profª Ed. Física

77. Maria do Carmo Soares de
Brito

Professor-QPM

Letras
Port/Francês

Profª.readaptada
Lei 15308/06

78. Maria Edileusa Santiago
Frare

Professor-QPM

Letras Port./
Inglês

Profª Inglês

79. Maria Luíza de Jesus Kern

Professor-QPM

Pedagogia

Profª.readaptada
Lei 15308/06

80.Maria Noeli Faé

Professor-QPM

Direito

Profª.readaptada
Lei 15308/06

81. Maria Verônica da Silva

Professor-REPR

Inglês

Profª Port./
Inglês

82. Marielbe C Fonseca Santos/
PDE

Professor-QPM

Educação Física

Porfª Ed. Física

83. Marilva de Jesus Silveira

Professor-QPM

Letras Português

Profª Português

84. Marlus Valérius Kinguelfus
Borges

Professor-QPM

Arte

Arte
Direção
Auxiliar

85. Marta F de Almeida Coraiolla Professor-REPR

Port/ Espanhol

Redação
Comercial

86. Miguel Jorge Santos Dias

Professor-REPR

Não tem doc

Prof. Ps. Soc.
Tr, EAP,Cont.
Orç.

87. Milton Henrique Bassfeld

Professor-QPM

Administração

Prof. Ad. Pr.
Mat., Intr.
Economia
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88.Miriam de Fátima Cardoso

Professor-REPR

Matemática

Profª
Matemática

89. Nádia Cristina Treméa

Professor-QPM

História

Profª História

90. Nádia Mª França Friebe

Professor-QPM

Alemão

Profª Port/
Alemão

91. Neide Bernardim

Professor-QPM

Educação Física

Profª. Ed.
Física

92.Neiva Mendes Naser

Professor-QPM

Educação Física

Profª. Ed.
Física

93. Newton Fraga

Professor-REPR

Física em curso

Prof. Física

94. Olinda Khury

S100

Pedagogia

Pedagoga

95. Paula Cordeiro dos Santos

Professor-REPR

Matemática

Profª
Matemática

96.Paulo Cesar Pinho

Professor-QPM

Administração

Prof.
Matemática
financeira

97. Patrícia de Souza

Professor-REPR

História

Profª
Sociologia

98. Raquel de Fátima Lazzarotto

Professor-QPM

Química

Profª Química

99.Regina Célia Gonçalves
Damin da

Professor-QPM

Ciências
Biológicas

ProfªBiologia

100. Renato Guilherme
Guadagnin Filho

Professor-QPM

História/ Filosofia Prof.História /
Letras Port./
Sociologia
Inglês

101.Roberto Oliveira Souza
Junior

Professor-QPM

Letras Port. /
Francês

Prof. Francês

102. Roderlei Felipe

Professor-QPM

Matemática

Prof.
Matemática

103.Rodolfo de Oliveira Amaral

Professor-REPR

Agronomia/
Biologia

Prof. Geografia

104. Rosangela Mª O Vanzella/
PDE

Professor-QPM

Pedagogia

Pedagoga

105. Sandra Iacono Casarin

Professor-QPM

Matemática/
Ciências

Prof.
Matemática

106. Silidária F de Souza -

Professor-QPM

Letras Port. /

Prof. Português
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SAREH

Inglês

107. Silvana Mery Gasparin

Professor-QPM

Educação Física

Prof. Ed. Física

108. Silvana Moreira

Professor-QPM

Matemática

Profª
Matemática

109. Silvana Souza da Luz

Professor-REPR

Administração

Profª Noç.
Direito/ LST

110. Silvia Rodrigues Silvestrim

Professor-REPR

Direito/ Letras em Profª. Inglês/
curso
Noç. Direito

111.Simone do Rocio Vieira S
Ferreira

Professor-QPM

Letras Português

Profª Língua
Portuguesa

112.Sonali Seleme / PDE

Professor-QPM

Matemática/
Filosofia

Profª
Matemática

113. Sônia Campos Dinato de
Medeiros

Professor-QPM

Letras Prot. /
Inglês

Profª Língua
Portuguesa/
Inglês
Coordenadora

114. Sônia Maria Taborda Ribas

Professor-QPM

Letras Português

Profª.readaptada
Lei 15308/06

115. Sueli Mª de Lourdes
Sbalqueiro O

Professor-QPM

Artes

Profª Arte

116.Talita M. Marcondes

Professor-REPR

Matemática

Profª
Matemática

117. Tathiane Barão

Professor-REPR

Matemática

Profª
Matemática

118.Tatiane Poli

Professor-REPR

História

Profª
Sociologia

119.Thaís Cristina Cordeiro

Professor-REPR

Filosofia

Profª Filosofia

120. Tereza Cristina Telles M
Carnaso

Professor-QPM

Filosofia

Profª História

121.Tereza de F S R. Lemos/
PDE

Professor-REPR

Letras Português

Profª Português

122. Valéria Cristina Longo
Pleszczak

Professor-REPR

Administração

Profª Contas e
Bal/ EAP
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123. Valéria Jucely lemos Della
Zuana

Professor-QPM

Química

Profª Química

124. Vanderlei Carlos Galdioli

Professor-QPM

Matemática

Direção Geral

125. Vanilda Cristina Mugnato

Professor-REPR

Letras Port./
Inglês

Profª Língua
Portuguesa

126.Vera lúcia Garcia Baena

Professor-QPM

Letras Português

Profª Língua
Portuguesa

ANEXO II - RELAÇÃO DE AMBIENTES
Dados da Arquitetura
Ano de Construção:
Projeto Padrão:

1955
CAIC

Quantidade de Blocos:

10

Área
Projeto:

4.863,00 m²

Construída: 6.074,00 m²
Terreno:

20.859,00 m²

Relação de Ambientes
Salas de Aula : 38
Salas de Aula - Educação Especial : 1
Salas de Aula - Pré-escola : 0
Uso do Ambiente

Bloco Comprimento

Almoxarifado

1

3,20 8,55 27,36

Almoxarifado

4

3,50 3,20 11,20

Área de Circulação Coberta

1

Largura

Área (m2)

11,15 4,00 44,60
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Área de Circulação Coberta

1

0,00 0,00 371,93

Área de Circulação Coberta

1

0,00 0,00 98,14

Área de Circulação Coberta

1

0,00 0,00 23,90

Área de Circulação Coberta

1

0,00 0,00 58,80

Área de Circulação Coberta

2

0,00 0,00 76,32

Área de Circulação Coberta

4

0,00 0,00 37,24

Área de Circulação Coberta

5

31,85 1,70 54,14

Área de Circulação Coberta

5

0,00 0,00 637,50

Área de Circulação Coberta

6

0,00 0,00 117,76

Auditório/Teatro

2

0,00 0,00 365,63

Auditório/Teatro

6

14,82 7,10 105,22

Biblioteca

0,00 0,00 187,09

6

Cantina comercial 5

0,00 0,00 33,74

Casa de Zelador

10

0,00 0,00 52,50

Cozinha

8,55 3,20 27,36

1

Depósito de Material

1

0,00 0,00 10,41

Depósito de Material

1

5,00 2,70 13,50

Depósito de Material

2

4,25 3,45 14,66

Depósito de Material

5

2,30 1,90 4,37

Depósito de Material

6

5,87 1,60 9,39

Depósito de Material

6

7,10 2,30 16,33

Depósito de Material

7

0,00 0,00 5,70
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Depósito de Material

7

0,00 0,00 5,70

Depósito de Merenda

1

4,50 2,58 11,61

Depósito Material de Limpeza

1

3,50 1,30 4,55

Depósito Material de Limpeza

5

1,90 1,10 2,09

Gabinete Médico ou Odontológico
Ginásio de Esportes
Hall

2

8

4

3,50 2,90 10,15

24,71 15,60 385,47

3,70 2,69 9,97

Laboratório de Ciências

6

11,68 7,10 82,92

Laboratório de Informática

7

0,00 0,00 94,32

Laboratório de Informática

7

0,00 0,00 94,32

Mecanografia

4

3,60 3,50 12,60

Oficina

1

8,00 7,28 58,24

Outros

1

8,00 6,00 48,00

Outros

2

3,50 3,45 12,07

Outros

2

3,45 3,45 11,90

Outros

2

3,45 2,65 9,14

Outros

3

5,00 4,00 20,00

Outros

5

3,50 3,10 10,85

Pátio Coberto

1

32,53 9,85 320,42

Pátio Coberto

5

16,40 7,10 116,44

Refeitório

20,40 8,55 174,42

1

Sala de Arquivo

1

6,25 3,35 20,93
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Sala de Coordenação Pedagógica

4

3,50 3,50 12,25

Sala de Educação Física 6

5,87 1,65 9,68

Sala de Educação Física 8

6,40 3,42 21,88

Sala de Orientação Educação Educacional

1

4,45 3,95 17,57

Sala de Orientação Educação Educacional

4

3,50 3,50 12,25

Sala de Professores

4

0,00 0,00 97,81

Sala de Recuperação /Reforço

4

Sala de Supervisão

1

4,45 3,95 17,57

Sala de Supervisão

4

9,50 2,90 27,55

Sala de Uso Múltiplo

2

9,65 8,80 86,20

Sala de Uso Múltiplo

2

9,65 8,80 86,20

Sala de Uso Múltiplo

4

0,00 0,00 47,07

Sala do Diretor

6,30 3,35 20,93

1

Sala do Vice-Diretor

1

3,50 3,50 12,25

4,80 3,95 18,80

Sanitário de Aluno - Feminino

1

6,00 3,20 19,20

Sanitário de Aluno - Feminino

5

7,00 2,85 19,95Sanitário de Aluno -

Masculino

1

4,35 4,15 18,05

Sanitário de Aluno - Masculino

5

7,00 2,85 19,95

Sanitário de Funcionário - Feminino

1

3,35 1,00 3,35

Sanitário de Funcionário - Feminino

6

2,30 1,40 3,22

Sanitário de Funcionário - Masculino

1

3,35 1,00 3,35

Sanitário para Deficientes Físicos

7

0,00 0,00 5,70
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Sanitário para Deficientes Físicos

7

0,00 0,00 5,70

Sanitários Professores - Masculino

4

2,90 1,05 3,04

Sanitários Professores - Feminino

4

3,35 2,90 9,71

Secretaria Escolar 1

0,00 0,00 66,80

Vestiário de Uso Geral

1

3,66 2,80 10,2

ANEXO III – RECURSOS PEDAGÓGICOS

Recurso

Qtde

Recurso

Qtde

Aparelho de Som - CD

8

Aparelho DVD

5

Videocassete

1

Aparelho de TV

38

Data Show

2

Computador

65

Impressoras

11

Not Boock

02

Filmadora

3

Duplicadora

01

Máquina de fotografia

2

Mapas Geográficos

30

Globo Terrestre

1

Acervo Biblioteca

+- 7200

Quadro de Giz

45

Conjuntos estofados

4

Poltronas avulsas

4

Cadeiras estofadas

91

Mesa de reuniões

4

Armários

64

Estantes

54

Arquivos de aço

50

Fogão

1

Escrivaninhas

26
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Balança

analítica

de 1

Geladeira doméstica

2

precisão
Bebedouro

5

Esqueleto humano

01

Violões

12

Liquidificador

02

Freezer

1

Telefones

6

Central Telefônica

01

Aparelho de fax

01

Skanner

01

Ventiladores

37

Guilhotina

2

Livros Técnicos

800

Microscópio Binocular

1

Conjuntos

Carteiras

e 1000

Cadeiras
Piano

01

Mesas de Ping Pong

4

Material Esportivo: Bolas, redes, jogos de camisas, etc.

ANEXO IV – RELAÇÃO DOS CURSOS
RELAÇÃO DE TURMAS DO CELEM – 2011
CURSO – INGLÊS – BÁSICO
Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

1ª

Noite

90

2

2ª

Noite

10

1

TOTAL DO CURSO : 100 ALUNOS 3 TURMAS
CURSO – ESPANHOL – BÁSICO
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Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

1ª

Noite

46

1

2ª

Noite

26

1

TOTAL DO CURSO : 72 ALUNOS 2 TURMAS
CURSO – ALEMÃO – BÁSICO
Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

1ª

Noite

33

1

TOTAL DO CURSO : 33 ALUNOS 1 TURMAS
CURSO – FRANCÊS – BÁSICO
Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

1ª

Intermediário
Tarde

32

1

2ª

Noite

11

1

TOTAL DO CURSO : 43 ALUNOS 2 TURMAS
TOTAL DO ENSINO: 248 ALUNOS 17 TURMAS
RELAÇÃO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2011
CURSO -ENS.DE 1 GR.5/8
Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

5

Tarde

54

2

6

Tarde

133

5

7

Tarde

137

5

8

Tarde

135

5

TOTAL DO CURSO:

459 ALUNOS

CURSO
–
SALA
RECURSOS
INTELECTUAL.TRA.F.EA

17 TURMAS
SÉRIES

FINAIS-

DEFICÊNCIA
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Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

Sem seriação

Manhã

10

1

TOTAL DO CURSO:

10 ALUNOS

1 TURMA

TOTAL DO ENSINO: 469 ALUNOS 18 TURMAS

RELAÇÃO DE TURMAS DO ENSINO MÉDIO POR BLOCOS
CURSO

-ENSINO MÉDIO

Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

1

Manhã

169

6

1

Noite

51

2

2

Manhã

169

7

2

Noite

47

2

3

Manhã

118

5

3

Noite

64

2

TOTAL DO CURSO:

618 ALUNOS 24 TURMAS

RELAÇÃO DAS TURMAS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CURSO -TEC.ADM.INTEGRADO - GN
Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

1

Manhã

73

2

2

Manhã

46

2

TOTAL DO CURSO:

119 ALUNOS

4TURMAS
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CURSO -TEC.ADM.INTEGRADO
Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

3

Manhã

40

2

4

Manhã

34

2

4

Noite

27

1

TOTAL DO CURSO:

CURSO

101 ALUNOS

5 TURMAS

-TEC.ADM.SUBSEQUENTE

Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

1

Noite

62

2

2

Noite

34

1

3

Noite

29

1

TOTAL DO CURSO:
CURSO

125 ALUNOS

4 TURMAS

-TEC.ADM. - PROEJA

Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

1

Noite

27

1

3

Noite

10

1

4

Noite

1

1

5

Noite

10

1

TOTAL DO CURSO:

CURSO

48 ALUNOS

4 TURMAS

-TEC.CONTABILIDADE - SUBSEQUENTE

Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

1

Noite

68

2
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2

Noite

TOTAL DO CURSO:
CURSO

27
95 ALUNOS

1

3 TURMAS

-TEC. RECURSOS HUMANOS – INTEGRADO GN

Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

1

Manhã

23

1

2

Manhã

21

1

TOTAL DO CURSO:

CURSO

44 ALUNOS

2 TURMAS

-TEC. RECURSOS HUMANOS – SUBSEQUENTE

Série

Turno

Qtd.Alunos

Qtde Turmas

1

Noite

63

2

2

Noite

28

1

TOTAL DO CURSO:

91 ALUNOS

3 TURMAS

Observação: Os dados aqui apresentados das turmas do Curso Técnico
Susequentes e Ensino Médio por Blocos, são referentes ao primeiro semestre de
2011.
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ANEXO V – MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO POR
BLOCOS
MANHÃ /NOITE
MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO MÉDIO POR BLOCOS DE DISCIPLINAS
SEMESTRAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NRE: Curitiba- 09
MUNICÍPIO: Curitiba - - 0690

ESTABELECIMENTO: Colégio Estadual Leôncio Correia EFM/ Profissional - 0384-2
ENDEREÇO: Rua Costa Rica, 233
FONE: (041)32576488
ENTIDADE MANTENEDORA: Governo do Estado do Paraná
CURSO: 0010- ENSINO MÉDIO Organizado
por Blocos de Disciplinas Semestrais
ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2011
FORMA: (Simultânea)

TURNO: Manhã/Noite
MÓDULO: 20 Semanas

1ª, 2ª e 3ª SÉRIES
BLOCO 1

H. A .

TOTAL DE
HORAS

Biologia

04

80

Ed. Física

04

Filosofia
História
LEM
Espanhol *

–

BLOCO 2

H. A .

TOTAL DE
HORAS

Arte

04

80

80

Física

04

80

03

60

Geografia

04

80

04

80

Matemática

06

120

04

80

Sociologia

03

60
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LEM – Inglês

04

80

Língua
Portuguesa

06

120

Total Semanal

29

580

Química

04

80

Total Semanal

25

500

*Disciplina de matrícula facultativa ofertada no turno contrário, no CELEM.

ANEXO V – MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
TARDE
Implantação Simultânea
Colégio Estadual Leôncio Correia - Ensino Fundamental e Médio
Rua Costa Rica, 233 - Telefone 3257-6488 - Bacacheri - Curitiba

www.ctaleonciocorreia.seed.pr.gov.br E-mail: ctaleonciocorreia@seed.pr.gov.br
Proposta de Quadro Curricular - Visão Semanal - Fundamental - Tarde
Duração de 04 anos, com 40 semanas

PD

BASE NAC. COMUM

iplina

6º.

7º.

8º.

9º.

Total

H/Aulas

Língua Portuguesa

4

4

4

4

16

640

Educação Física

3

3

3

3

12

480

Arte

2

2

2

2

8

320

História

3

3

3

4

13

520

Geografia

3

3

4

3

13

520

Matemática

4

4

4

4

16

640

Ensino Religioso

1

1

Ciências

3

3

3

3

12

480

Total

22

22

23

23

90

3600

Língua Inglesa

2

2

2

2

8

320

Subtotal

2

2

2

2

8

320
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Total Semanal/Geral de Aulas

24

24

25

25

98

3920

Total Geral de Horas
3266,67

Observação: Essas séries correspondem às 5ª / 6ª /7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental de
oito anos.

ANEXO VI – MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
INTEGRADO
ESTABELECIMENTO: COLÉGIO ESTADUAL LEÔNCIO CORREIA
MUNICÍPIO: Curitiba

NRE: CURITIBA

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
FORMA: INTEGRADA

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2006

TURNO: MANHÃ E NOITE

C H; 4000 h/a

MÓDULO: 40

ORGANIZAÇÃO: SERIADA

BNC

DISCIPLINAS

PD

3333 horas

1°

2°

3°

4°

N.º H/A Nº H/ REL

Arte

-

2

-

-

80

67

Biologia

-

-

3

2

200

167

Educação Física

2

2

2

2

320

267

Filosofia

2

2

2

2

320

267

Física

-

-

2

2

160

133

Geografia

2

2

-

-

160

133

História

2

2

-

-

160

133

Língua Portuguesa e Literatura

2

2

3

2

360

300

Matemática

2

2

3

2

360

300

Química

2

2

-

-

160

133

Sociologia

2

2

2

2

320

267

L.E.M. - Inglês

-

-

2

2

160

133
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PARTE DIVERSIFICADA

Subtotal

16

18

19

16

2760

23

Administração de Produção e Materiais

-

-

-

3

120

100

Administração Financ. e Orçamentária

-

2

-

-

80

67

Comportamento Organizacional

2

-

-

-

80

67

Contabilidade

-

-

-

2

80

67

Elaboração e Análise de Projetos

-

-

-

2

80

67

Gestão de Pessoas

-

-

3

-

120

100

Informática

2

2

-

-

160

133

Introdução a Economia

-

3

-

-

120

100

Marketing

-

-

-

2

80

67

Noções de Direito e Leg. Soc. Trabalhista.

-

-

3

-

120

100

Organização, Sistemas e Métodos

2

-

-

-

80

67

Teoria Geral da Administração

3

-

-

-

120

100

Subtotal

9

7

6

9

1240

1035

TOTAL

25

25

25

25

4000

3333

4º

5º

6º

PROEJA
ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2006
C H: 2880 h/a

2400 horas

ORGANIZAÇÃO: SEMESTRAL

NC

DISCIPLINAS

1º

2º

3º

N.º

N.º

H/A

H/REL.

Arte

-

-

-

-

2

2

80

67

Biologia

3

3

-

-

-

-

120

100

Educação Física

-

-

-

-

2

2

80

67

Filosofia

-

-

-

-

2

2

80

67

Física

-

-

3

3

120

100

Geografia

3

3

-

-

120

100

História

-

-

3

3

120

100

Língua Portuguesa e Literatura

3

3

3

3

360

300

3

3
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Matemática

4

4

3

3

2

2

360

300

Química

-

-

-

-

3

3

120

100

Sociologia

-

-

2

2

80

67

PD L.E.M. - Inglês

-

-

-

-

3

3

120

10

13

13

14

14

17

17

1760

1468

e

2

2

2

2

2

2

240

200

Comportamento Organizacional e

2

2

-

-

-

-

80

67

Elaboração e Análise de Projetos

-

-

2

2

-

-

80

67

Fundamentos de Administração

2

2

-

-

-

-

80

67

Introdução a Economia

-

-

2

2

-

-

80

67

Noções de Contabilidade

-

-

2

2

2

2

160

133

Noções de Direito e Leg. Soc.

-

-

2

2

3

3

200

167

Organização, Sistemas e Métodos

2

2

-

-

-

-

80

67

Teoria Geral da Administração

3

3

-

-

120

100

Sub total

11

11

10

10

1120

936

24

24

24

24

2880

2400

Sub total
Administração

Financ.

Formação Específica

Orçamentária

de Pessoal

Trab.

Total

7
2

7
24

4

SUBSEQUENTE
ESTABELECIMENTO:COLÉGIO ESTADUAL LEÔNCIO CORREIA
MUNICÍPIO: CURITIBA

NRE: CURITIBA

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
FORMA: SUBSEQUENTE

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2006
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TURNO:NOITE

CH: 1200 h/a

MÓDULO: 20

ORGANIZAÇÃO: SEMESTRAL
DISCIPLINAS

1

Administração de Produção de

1000 horas

1.º S.

2.º S.

3º S.

H/A

Horas

2

3

-

100

83

3

-

-

60

50

Materiais
2

Administração Financeira e
Orçamentária

3

Comportamento Organizacional

-

-

3

60

50

4

Contabilidade

-

3

2

100

83

5

Elaboração e Análise de Projetos

-

-

2

40

33

6

Estatística Aplicada

3

-

-

60

50

7

Fundamentos do Trabalho

2

-

-

40

33

8

Gestão de Pessoas

-

3

2

100

83

9

Informática

2

2

-

80

67

10

Introdução a economia

-

3

2

100

83

11

Marketing

-

-

3

60

50

12

Matemática Financeira

2

2

-

80

67

13

Noções de Direito e Legislação

-

2

3

100

83

do Trabalho
14

Organização,Sistemas e Métodos

3

-

-

60

50

15

Prática Discursiva e Linguagem

3

-

-

60

50

16

Teoria Geral da Administração

-

2

3

100

83

20

20

20

1200

1000

TOTAL
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ANEXO VII – MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE CONTABILIDADE
ESTABELECIMENTO:COLÉGIO ESTADUAL LEÔNCIO CORREIA
MUNICÍPIO: CURITIBA

NRE: CURITIBA

CURSO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
FORMA: SUBSEQUENTE

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2006

TURNO:NOITE

CH: 1000 h/a

MÓDULO: 20

ORGANIZAÇÃO: SEMESTRAL

DISCIPLINAS

833 horas

1.º S.

2.º S.

H/A

Horas

-

3

60

50

2. Contabilidade Geral

3

3

120

100

3. Contabilidade Intermediária

-

4

80

67

4. Contabilidade Orçamental

-

4

80

67

5. Contabilidade Tributária e

3

3

120

100

6.Contas e Balanços

-

4

80

67

7.Custos

2

-

40

33

8.Elaboração e Análise de

-

2

40

33

9. Estatística Aplicada

2

-

40

33

10.Ética Geral e Comercial

-

2

40

33

11.Fundamentos da

2

-

40

33

1. Abertura e Fechamento de
Empresas

Legislação Social

Projetos

Administração
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12. Fundamentos do Trabalho

2

-

40

33

13. Informática

2

-

40

33

14. Introdução a Economia

2

-

40

33

15. Matemática Financeira

2

-

40

33

16. Redação Comercial

2

-

40

33

17. Teoria Geral da

3

-

60

50

25

25

1000

833

Contabilidade
TOTAL

ANEXO VIII – MATRIZ CURRICULAR CURSO TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
INTEGRADO
ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2006
C H:4000h/a

3333 horas

ORGANIZAÇÃO: SERIADA
SÉRIES

ASE NAC. COMUM

DISCIPLINAS

1ª

2ª

3ª

Arte

-

2

-

Biologia

-

-

Educação Física

2

Filosofia

4ª

hora/aula

hora

-

80

67

2

2

160

133

2

2

2

320

267

2

2

2

2

320

267

-

2

2

2

240

200

2

2

2

-

240

200

2

2

2

-

240

200

2

2

3

2

360

300

Matemática

3

3

2

2

400

333

Química

2

-

2

-

2

Física
Geografia

História

Língua Portuguesa e Literatura

-
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PD

Sociologia

2

-

2

-

2

L.E.M. - Inglês

2

-

-

-

80

67

19

21

21

14

3000

2501

-

-

-

3

120

100

2

-

-

2

160

133

-

2

-

-

80

67

2

-

2

-

160

133

Informática

-

2

-

-

80

67

Introdução a Economia

-

-

2

-

80

67

Planejamento e Análise de Funções

-

-

-

2

80

67

Psicologia Social e do Trabalho

-

-

-

2

80

67

Rotinas Trabalhistas

-

-

-

2

80

67

Tecnologia da Informação

2

-

-

-

80

67

Sub total
Direito e Legislação Social e do

-

Trabalho
Formação e Desenvolvimento de
Pessoal

OMAÇÃO ESPECÍFICA

Fundamentos Sociológicos das
Organizações
Fundamentos Teóricos da
Administração

SUBSEQUENTE

ESTABELECIMENTO:COLÉGIO ESTADUAL LEÔNCIO CORREIA
MUNICÍPIO: CURITIBA

NRE: CURITIBA

CURSO: TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
FORMA: SUBSEQUENTE

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2006

TURNO: NOITE

CH: 1000 h/a

MÓDULO: 20

ORGANIZAÇÃO: SEMESTRAL

Disciplinas

1.º S.

2.º S.

833 horas

H/A

Horas

1

Direito e Legislação

2

3

100

87

2

Formação e Desenvolvimento de

2

2

80

67
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Pessoal
3

Fundamentos do Trabalho

2

2

80

67

4

4. Fundamentos Sociológicos das

2

2

80

67

2

3

100

87

Organizações
5

Fundamentos Teóricos da
Administração

6

Informática

3

0

60

50

7

Introdução a Economia

3

0

60

50

8

Matemática Financeira e Estatística

2

2

80

67

9

Planejamento e Análise de Funções

-

3

60

50

10

Processo de Comunicação e

2

2

80

67

Informação em Recursos Humanos
11

Psicologia Social e do Trabalho

2

2

80

67

12

Rotinas Trabalhistas

-

4

80

67

13

Tecnologia da Informação

3

-

60

50

25

25

1000

833

TOTAL

ANEXO IX – MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DO CELEM
ESTABELECIMENTO:COLÉGIO ESTADUAL LEÔNCIO CORREIA
MUNICÍPIO: CURITIBA

NRE: CURITIBA

CURSO: FRANCÊS BÁSICO
FORMA: CELEM

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2010
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TURNO: NOITE/ INTERMEDIÁRIO TARDE

CH: 160 h/a

MÓDULO: 40

ORGANIZAÇÃO: SERIADO

DISCIPLINAS

1.ª série

133horas

2.ª série

H/A

Horas

1. Língua Francesa - CELEM

4

4

160

133

TOTAL

4

4

160

133

CURSO: ESPANHOL BÁSICO
FORMA: CELEM

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2009

TURNO: NOITE

CH: 160 h/a

MÓDULO: 40

ORGANIZAÇÃO: SERIADO

DISCIPLINAS

1º

133horas

2º

H/A

Horas

1. Língua Espanhola - CELEM

4

4

160

128

TOTAL

4

4

160

128

CURSO: ALEMÃO BÁSICO
FORMA: CELEM

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2010

TURNO: NOITE

CH: 160 h/a

MÓDULO: 40

ORGANIZAÇÃO: SERIADO

DISCIPLINAS

1.ª série

128horas

2.ª série

H/A

Horas

1. Língua alemã - CELEM

4

4

160

128

TOTAL

4

4

160

128

CURSO: INGLÊS BÁSICO
FORMA: CELEM

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2010

TURNO: NOITE

CH: 160 h/a

MÓDULO: 40

ORGANIZAÇÃO: SERIADO

DISCIPLINAS

1.ª série

2.ª série

133horas

H/A

Horas
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1. Língua Inglesa - CELEM

4

4

160

133

TOTAL

4

4

160

133

ANEXO

X

–

QUESTIONÁRIOS

UTILIZADOS

NA

PESQUISA

POR

AMOSTRAGEM / 2011
QUESTÕES – REALIMENTAÇÃO – PPP –CELC – 2011
MARCO SITUACIONAL – GRUPO DE ALUNOS (E.M. BLOCOS– NOITE)
I – NÍVEL SOCIAL:/ ECONÔMICO
1. Você mora?
( ) no bairro Bacacheri ( ) no centro ( ) outros municípios ( )bairros vizinhos
2. Seu estado civil é :
( ) solteiro(a)
( ) casado(a)
( ) divorciado(a)
( ) viúvo(a)
3. Quantas pessoas moram na mesma casa que você, qual o grau de parentesco?
______________________________________________________________________________________
4. Quem é responsável por você aqui na escola ?
( )pai
( )mãe
( )ambos
( )avó ( )avô
( )tio
( )ti a
( )irmão mais velho
( )irmã mais velha
( ) o próprio aluno(a)maior de idade
5. Qual a renda da família?
( )01 salário mínimo R$545,00 (01/03/2011)
( ) 02 salários
( ) 03 salários
( )04 salários ( ) 05 salários
( )06 salários ( )mais de 06 salários ( )não informado
6.Hoje, você está: ( ) empregado(a) ( ) estagiando ( ) só estudando
Qual a função que exerce :_________________________________________________________________II - RELAÇÃO ALUNO – ESCOLA:
7.Quem você procura quando necessita de orientação:
( ) pedagoga ( ) direção
( ) coordenação de curso
8.O atendimento que você recebe é :
( )excelente ( ) ótimo ( )bom (

)regular

(

)péssimo

9. A relação que você tem com as pessoas no colégio é:
funcionários - ( ) excelente ( )ótima ( ) boa ( ) ruim
professores - ( ) excelente ( )ótima ( ) boa ( ) ruim
pedagogos - ( ) excelente ( )ótima ( ) boa ( ) ruim
colegas - ( ) excelente ( )ótima ( ) boa ( ) ruim
10. Descreva seu ponto de vista sobre o Ensino Médio por Blocos:
a) O Sistema do Ensino Médio por Blocos:
a)( ) facilitou a permanência do aluno(a) até o término do curso
b) ( ) dificultou a permanência do aluno(a) até o final do curso.
Justifique sua resposta :
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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b)Você considera o Ensino Médio por blocos: ( ) melhor que o sistema anual
( )pior que o sistema anual
Justifique:________________________________________________________________________________
c) A divisão das disciplinas por blocos é: ( ) ótima ( )boa ( ) péssima
Como poderíamos melhorar essa situação:
________________________________________________________________________________________
11. Dos itens abaixo, quais seriam os motivos da evasão( desistência/ reprovação por faltas) dos alunos
do noturno?
a)( ) horário de trabalho
b)( ) falta de compromisso
c) ( ) desinteresse
d)( ) o curso não corresponde às expectativas do aluno. e)( ) Dificuldades com a aprendizagem
12.Das definições abaixo quais estão de acordo com uma escola de qualidade:
( )Aquela que acolhe os alunos, onde não existe discriminação de qualquer espécie; e consegue
desenvolver um bom trabalho de ensino-aprendizagem com eles;
( )Que possua organização de material e pessoal capaz de atender às necessidades da comunidade
escolar(pais,alunos,professores e funcionários);
( )Que é democrática e acata as críticas e opiniões para melhorar cada vez mais a qualidade de ensino
ofertada;
( )Que possua bons equipamentos para o processo de ensino-aprendizagem atualizados e deixe-os
disponíveis aos professores e alunos;
( ) Aquela que possui regras bem definidas e faz com que as mesmas sejam cumpridas por todos (
professores/ alunos/ funcionários e comunidade;
( ) Todos os itens acima.
13. Como considera o seu rendimento escolar :
( )excelente ( )bom ( )ruim ( )razoável.
14. As dificuldades que você apresenta na aprendizagem e rendimento escolar se referem a:
( ) falta de embasamento teórico dos anos anteriores;
( ) Muito tempo sem estudar afastado(a) da escola;
( ) Metodologia utilizada pelos professores;
( ) Falta de tempo para se dedicar aos estudos;
( ) Baixa frequência ( dificuldade em comparecer regularmente às aulas).
15. Os professores do colégio, de modo geral, podem ser classificados como:
( )Comprometidos com a aprendizagem dos alunos ;
( )Inovadores (buscam materiais novos para dar suas aulas); ( )Respeitam os alunos;
( )Dão boas aulas, explicando bem a matéria/conteúdo;
( )Amigos;
( )Domínio do conteúdo que ministra;
( )Sem paciência;
( )Deixa a desejar,precisa melhorar,ser mais comprometidos; ( ) Inexperientes;
( )Precisam ser mais enérgicos
( )Sem compromisso com os alunos.
Comentários:________________________________________________________________________
16. Como poderíamos definir a gestão (direção) atual?
( )Democrática;
( )Comprometida
( )Sempre presente no Colégio;
( )Dá abertura aos pais, alunos e funcionários participarem das decisões tomadas na escola quando
necessário;
( )Falta de compromisso,competência e responsabilidade.
Observação:
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________________________________________________________________________________________
17. Quais os problemas que mais acontecem na escola?
( ) indisciplina
( )falta de respeito dos alunos
( ) falta de professores
( )falta de materiais ( ) brigas em sala de aula ou fora dela ( ) excesso de faltas dos alunos.
( )alunos não fazem as tarefas em sala
( )atrasos dos alunos.
( )não estudam em casa
( )conversa demais na sala de aula
Dê sugestões de soluções para os problemas selecionados acima:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
18. Na sua visão , como podemos definir a sociedade em que estamos inseridos? O que tem de bom e de
ruim.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
19.Qual a função da família na educação dos filhos?
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
20. Para que serve a escola hoje?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
III – NÍVEL CULTURAL
21. Você lê com frequência? ( ) sim (

)não ( ) muito pouco

Qual o tipo de leitura que mais te agrada?
( ) jornais
( ) revistas científicas( Veja, Época, Isto é, Galileu, Super Interessante..)
( ) leitura virtual
( ) romance – ficção,aventura,etc ( ) livros de humor ( )poesias
( ) não tem hábito de ler
22. Você tem mais interesse por:
( ) religião ( ) política nacional ( ) assuntos econômicos ( ) assuntos de moda ( ) assuntos culturais
( ) comportamento sexual
( )meio ambiente
( ) avanços tecnológicos
( ) esportes
23. Em qual lugar, abaixo relacionados,
( ) cinema
( ) 1 vez por semana
( ) teatro
( ) 1 vez por semana
( )futebol
( ) 1 vez por semana
( )balada
( ) 1 vez por semana
( )igreja
( ) 1 vez por semana
( ) biblioteca

( ) 1 vez por semana

você costuma ir com maior frequência:
( ) 1 vez ao mês ( ) raramente ( ) não vai
( ) 1 vez ao mês ( ) raramente ( ) não vai
( ) 1 vez ao mês ( ) raramente ( ) não vai
( ) 1 vez ao mês ( ) raramente ( ) não vai
( ) 1 vez ao mês ( ) raramente ( ) não vai
( ) 1 vez ao mês

( ) raramente

( ) não vai
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QUESTÕES – REALIMENTAÇÃO – PPP –CELC – 2011
MARCO SITUACIONAL – GRUPO DE PAIS (INTEGRADOS – MANHÂ ),,
I – NÍVEL SOCIAL:
1. Onde o aluno mora?
( ) centro ( ) outros municípios ( )bairros vizinhos ( ) distrito ( ) zona rural ( ) vilas
2. Das pessoas que compõe a família, quais são os responsáveis pelo o aluno na escola ?
( )pai ( )mãe ( )pai e mãe ( )mãe solteira ( )avó ( )avô
( )tio
( )tia
( )irmão mais velho ( )irmã mais velha ( )outros
3. Qual a renda da família?
( )Salário mínimo R$545,00 (1º de março/2011) ( ) 2 salários ( ) 3 salários
( )4 salários ( ) 5 salários ( )6 salários ( )mais de 6 salários ( )não informado
4.Todos os adultos da família estão empregados?
( ) sim ( )não, alguns ( )não nenhum
Função de cada um:____________________________________________________
5. Em casa quais aparelhos eletro –domésticos vocês possuem? Especifique a quantidade.
( ) TV ( )rádio ( )parabólica ( )liquidificador ( )DVD ( )celular ( ) TV por assinatura
( )ventilador ( )máquina de lavar roupa ( )tanquinho ( ) computador ( ) internet
II - RELAÇÃO FAMÍLIA – ESCOLA:
6. Vocês conhecem a escola?
( )sim ( )não Estruturas: ( ) direção ( ) pedagogas ( )coordenação
7. Com que frequência vocês vão até a escola durante o ano?
( )quando solicitado ( )2 vezes por ano ( )3 vezes por ano ( )4 vezes por ano ( )frequentemente
8. Com qual a finalidade? ( ) só em reuniões solicitadas ( ) para pegar o boletim ( ) sempre para saber
rendimento do(a) filho(a). ( ) para auxiliar em eventos promovidos pela a escola.
9. Como você participa da vida escolar de seu filho?
________________________________________________________________________________________
________
10.Vocês como pais e/ou responsáveis: conversam com os filhos, ensinando-lhes sobre a questão de
valores:respeito,coleguismo, solidariedade, obediência às regras da escola.
( )sim ( ) não ( ) às vezes
11. Descreva seu ponto de vista sobre o CELC nas áreas: a) espaço físico: ( )regular ( )ótimo (
)muito bom
(
)falta
espaço
físico
Explique:___________________________________________________________________
b) materiais pedagógicos e equipamentos:( TV - pendrive, DVD,multimídia, esportivo, som, mapas,
livros,
e
outros)
Qualidade:(
)excelente
(
)boa
(
)ruim
explique:________________________________________________________________________________
________
Quantidade: ( )bastante
(
)suficiente
(
)falta de materiais
Quais:_________________________________________________________________
Uso: (
)frequente
(
)de vez em quando (
)quase todos os professores usam. Quais
materiais:________________________________________________________________________________
________
( )não conhecemos a realidade da escola.
12. Das definições abaixo estão de acordo com uma escola de qualidade:
( )Aquela que acolhe os alunos.
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( )Aquela que acolhe os alunos e consegue desenvolver um bom trabalho de ensino-aprendizagem com
eles;
( )Uma escola que não existe discriminação de qualquer espécie;
( )Que possua organização de material e pessoal capaz de atender às necessidades da comunidade
escolar(pais,alunos,professores e funcionários);
( )Que é democrática e acata as críticas e opiniões para melhorar cada vez mais a qualidade de ensino
ofertada;
( )Que possua bons equipamentos para o processo de ensino-aprendizagem atualizados e deixe-os
disponíveis aos professores e alunos;
( ) Todos os itens acima.
13.. Além do que a escola já faz,como poderia ser melhorada a questão da disciplina na escola?
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
14. Você tem acompanhado a aprendizagem do seu(a) filho(a) : ( )sim ( ) não
15. Como considera o rendimento dele(a):
( )excelente ( )bom ( )ruim ( )razoável.
PONTOS
POSITIVOS:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
PONTOS
NEGATIVOS:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
16. Os professores do Colégio podem ser classificados como:
( )compromissados;
( )são preocupados com a aprendizagem de seus alunos.
( )inovadores(buscam materiais novos para dar suas aulas);
( )experientes;
( )antigamente eram melhores.
( )capazes,
( )sem paciência;
( )amigos;
( )deixa a desejar,precisa melhorar;
( )explicam bem a matéria;
( ) inexperientes;
( ) com boa formação;
( )sem compromisso com os alunos;
( )precisam ser mais enérgicos
( )respeitam os alunos;
Comentários:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
17. Como poderíamos definir a gestão (direção) atual?
( )democrática;
( )compromissada;
( )responsável;
( )competente;
( )participativa;
( )repressora;
( )controladora;
( )autoritária;
(
)dá abertura aos pais, alunos e funcionários participarem das decisões tomadas na escola quando
necessário;
( )sempre presente na escola;
( )falta de compromisso,competência e responsabilidade.
Observação:
________________________________________________________________________________________
18. Quais os problemas que mais acontecem na escola?
( ) indisciplina ( )falta de respeito dos alunos ( ) falta de professores
( )falta de materiais ( ) brigas em sala de aula ou fora dela ( ) excesso de faltas dos alunos.
( )alunos não fazem as tarefas em sala ( )atrasos dos alunos.
( )não estudam em casa
( )conversa demais na sala de aula
Dê sugestões de soluções para os problemas selecionados acima:
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
19. Na visão de vocês como pais, como podemos definir a sociedade em que nossos alunos /filhos estão
inseridos? O que tem de bom e de ruim.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
20.Qual a função da família na educação de seus filhos?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
21. Para que serve a escola hoje?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
III – NÍVEL CULTURAL
22. Leitura efetuada pelo aluno
( ) jornais ( ) revistas científicas ( ) revistas de humor ( ) leitura virtual ( ) romance ( ) livro de
ficção
( ) poesia ( ) outros ( ) não tem hábito de ler
23. Interesses dos estudantes
( ) religião ( ) política nacional ( ) assuntos econômicos ( ) assuntos de moda ( ) assuntos culturais
( ) comportamento sexual ( )meio ambiente ( ) avanços tecnológicos ( ) outros
24. Seu(sua) filho(a) costuma ir a quais desses lugares , qual a frequência:
( ) cinema ( ) 1 vez por semana ( ) 1 vez ao mês ( ) raramente ( ) não vai
( ) teatro
( ) 1 vez por semana ( ) 1 vez ao mês ( ) raramente ( ) não vai
( )ópera
( ) 1 vez por semana ( ) 1 vez ao mês ( ) raramente ( ) não vai
( )balada
( )1 vez por semana ( ) 1 vez ao mês ( ) raramente ( ) não vai
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ANEXO XI - DEMANDAS JÁ EXISTENTES EM 2010
LIMITES E BARREIRAS

AVANÇOS

DEMANDAS INTERNAS PRESENTES NO
PPP EM 2010.
1. “demora na substituição de professores e
pedagogos em licença médica, ou afastados
para a realização de cursos”

Atualmente, essa substituição acontece através do setor Que se continue através do setor de
de Recursos Humanos existente no Colégio, em que Recursos Humanos do Colégio,
primeiro buscam professores que já atuam no corpo sempre que necessário.
docente com carga horária disponíveis na área
necessária, depois aqueles que já atuaram e finalmente
recorre ao Setor Boa Vista em, busca desses
profissionais. Agilizando o processo, já que se ficarmos
esperando somente pelo Setor ou pela SEED, ocorrerá
uma demora ainda maior.

“a baixa remuneração dos profissionais da Desde a gestão do Governo passado, os profissionais da
educação”.
educação do Estado do Paraná, tiveram várias
conquistas dentro do Plano de Carreira Próprio ao
Magistério, inclusive na área salarial que já melhorou.

AÇÕES PROPOSTAS PELO
COLETIVO

Que nessa nova gestão de Governo
continue a prioridade com relação à
classe dos Profissionais em Educação,
tanto quanto aos ajustes salariais,
como capacitação e formação
continuada.

“o descompromisso da maioria dos pais com No ano de 2011, com ao auxílio do grupo de estagiários Organizar as estratégias de trabalho
o desenvolvimento escolar de seus filhos;”
da UFPR, em psicologia, serão articuladas ações para se com o coletivo escolar nesse final de
efetivar a maior participação dos pais na escola.
ano para implementação das ações
em 2012.
“indisciplina de alunos com comportamentos Tanto a Equipe Pedagógica , quanto a diretiva, realiza
inadequados aos professores, funcionários”. momentos de orientações a esses alunos em questão
quando ocorrem essas situações, em casos mais
extremos são acionados os pais, Conselho Tutelar ou
outros órgãos necessários.

Que se dê continuidade as ações já
realizadas, amenizando as situações
críticas existentes em sala de aula.
Pela Equipe Pedagógica/
Coordenação e Direção. Sempre que
for necessário.

“alunos ;ocorrências de uso de substâncias Quando detectada tal situação, o aluno em questão será Participar das reuniões na Unidade de
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ilícitas pelos alunos”.

preenchida a ficha à Rede de Proteção dos direitos à
Criança e ao Adolescente em situação de risco, para
receberem suporte médico, psicológico; tanto ao aluno,
como à família.

Saúde – Bacacheri recebendo
orientações para dar continuidade ao
trabalho oferecido ao Colégio quanto à
Prevenção do Uso de álcool e Drogas
– Rede de Apoio à Criança e ao
Adolescente matriculado em escolas
estaduais e municipais.

6.”alunos com baixa auto – estima”.

No ano de 2011, com ao auxílio do grupo de estagiários Na Semana Pedagógica de julho de
da UFPR, em psicologia, serão articuladas ações para 2011, foi realizado um trabalho com o
amenizar tal situação presente no cotidiano escolar.
coletivo escolar, com algumas
estratégias de trabalho para
implementação das ações em 2012.

“Olimpíadas de Português, Olimpíadas de
Matemática: necessitam de engajamento
coletivo na preparação e sensibilização dos
alunos em relação à importância desses
eventos, explicitando seus objetivos, sua
dinâmica e a sua intencionalidade”.

Os alunos ainda não têm consciência da grande
importância dessas avaliações para o índice de
desenvolvimento da Educação Básica – IDEB do Colégio.
Fazem as avaliações sem muito compromisso.

Montar “uma equipe para realizar
orientações e seleção dos alunos
antes da data prevista em calendário
anual”.

participação
dos
alunos
aos
eventos, Organizar com os professores de
“Para os Jogos Escolares necessidade de Pouca
uma equipe para treinos e apoio logístico dos necessitando de mais treinos para a seleção dos educação física,ou um outro
mesmos.
profissional disponível os momentos
alunos que participarão”.
de orientações e treinos dos alunos
interessados para a seleção do grupo
de participantes.
“O descumprimento de normas básicas que
constam no Regimento Escolar, por parte de
professores,
funcionários
e
de
alunos(”horários e faltas”)”.

A direção / setor de Recursos Humanos faz a verificação
do ponto dos funcionários observando as faltas sem
justificativas e atrasos , é elaborada uma notificação por
escrito ao profissional em questão, assinando o
documento. Na reincidência das faltas elas são
encaminhadas, em alguns casos surge efeito positivo.

Dar continuidade ao trabalho já
realizado pelo Setor de Recursos
Humanos de conscientização da
importância de se ausentar do trabalho
somente em casos de extrema
necessidade.
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São elaborados relatórios, circulares e comunicados a
respeito do assunto com orientações e procedimentos de
frequência. Ainda é realizado levantamento anual para
companhar a frequência dos profissionais em tratamento
de saúde e,
dependendo da situação deveria ser
ausência parcial, mas acabam tornando-se ausência
total( do período todo) que conforme o procedimento
médico/odontológico realizado não justifica todo esse
tempo de ausência.
No caso da frequência dos alunos, a Equipe Pedagógica
e Secretaria realizando um controle do excesso de faltas
dos alunos, entram em contato com os pais e/ou
responsáveis orientando quanto ao número de faltas
existentes e o permitido. E nos casos de reincidência
são encaminhadas as fichas dos menores ao FICA – e
órgãos competentes.
Quanto ao atraso dos alunos o pedagogo e/ou
coordenação realizam as anotações desses atrasos
colocando a justificativa dos mesmos, quanto sem
autorização dos responsáveis, entram em contato com
esses pais para a verificação da veracidade dos fatos e
orientações junto à família.
10.“a alta rotatividade de professores com
contratos temporários, muitas vezes ainda
despreparados para a função, prejudicam a
qualidade na formação dos estudantes”.

Realizar a verificação sistemática –
mensalmente da quantidade de faltas
dos
alunos,
chamando-os
para
conversar e em casos de reincidência (
falta em excesso)
ou risco de
reprovação contatar /convocar a
família, se ainda persistir acionar a
FICA para os alunos menores e, termo
de responsabilidade aos maiores.
Sempre que se fizer necessário.

No ano de 2011, a Secretaria de Estado da Educação Aguardar a contratação dos
está chamando um número grande dos professores professores concursados.
aprovados em concursos anteriores, a fim de diminuir
essa rotatividade.

11.Falt111.”O espaço disponível de às salas de Atualmente existe uma disponibilidade de espaço físico Dar continuidade ao atendimento aos
recursos era pequeno, não apropriado ao apropriado ao atendimento, bem como materiais alunos inclusos , em ambiente
trabalho”.
pedagógicos necessários ao trabalho desenvolvido.
adequado respeitando – o como
pessoa,
atendendo
suas
“Falta de recursos humanos e técnicos, no Ainda ocorre tal fato nas Escolas Públicas do Estado do especificidades.
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CEAOP, para a realização de laudos
neurológicos ou psicopedagógicos, em tempo
hábil, de alunos que são encaminhados à
Sala de Recursos”.

Paraná, mesmo que a Secretaria de Estado da Educação
tenha disponibilizado aos professores de Sala de
Recursos vários cursos de Avaliação no Contexto, ainda
faltam os demais técnicos dentro da escola para agilizar o
processo tornando-o mais rápido e eficiente.

12. 12. “Ainda há resistência por parte de alguns
profissionais do Colégio, quando se trata das
devidas adaptações e/ou flexibilização
curricular , assim como,
utilizar outros
instrumentos de avaliação condizente a cada
caso específico, aos alunos que fazem parte
do processo de Inclusão”.

Alguns professores que atuam com alunos inclusos
demonstram resistência ao trabalho específico com esse
tipo de aluno, justificando não serem capacitados para o
trabalho e nem foram consultados para esse fim. Bem em
elaborar as atividades para as adaptações curriculares
necessárias ou a flexibilização de currículo.

Mesmo que a SEED já tenha um
programa
para
a
Inclusão
Responsável,
ainda
existe
a
necessidade de se ofertar mais cursos
na área para capacitação ao corpo
docente envolvido com alunos inclusos
e aqueles que sentirem a necessidade
de conhecer a área. Também
disponibilizar profissionais técnicos
para a realização das avaliações
psiceducacionais no contexto escolar.

13.“a evasão, tanto dos alunos no Ensino Médio
noturno,quanto do Curso Técnico- Integrado e
subsequente – diurno e noturno; devido à
desmotivação,
às
dificuldades
sociais
e
econômicas, que levam muitos alunos a inserir-se
precocemente ao mercado de trabalho”.

O índice de evasão dos alunos do Ensino Médio Noturno,
ainda é bem alto, devido ao grande número de alunos
que são inseridos ao mercado de trabalho para ajudar no
sustento doméstico e / ou outras situações. Ainda
aqueles alunos que não se habituaram ao número de
faltas que podem ter durante o semestre, em cada bloco
e acabam extrapolando o número que é admitido para
sua aprovação.

Faz-se necessário, urgentemente, que
a Equipe Pedagógica e Coordenações
elabore um plano de ação consistente
que dê conta
de aumentar o
compromisso e assiduidade durante
as aulas. Será realizada uma pesquisa
com os alunos do noturno, após os
dados serão analisados obtendo-se os
reais motivos pelos quais essa
situação vem se agravando há algum
tempo em nossas escolas.

Esse fato é algo da responsabilidade
essencial da SEED, mas que a escola
pode
também
tentar
conseguir
parcerias via SUS, Escolas Especiais
com técnicos para facilitar a obtenção
desses laudos e agilizar o processo.
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ANEXO XII – ADAPTAÇÕES E FLEXIBILIZAÇÕES CURRICULARESE
CURRÍCULO

ADAPTAÇÕES DE ACESSO AO

Segundo Orientação nº. 05/SSE/08 da SME de Curitiba:
Flexibilização Curricular
1.1 O que é e a quem se destina?
São modificações menores no currículo regular, pequenos ajustes dentro do contexto normal, visando ao atendimento das
diferenças individuais dos alunos que apresentam moderada deficiência cognitiva. A flexibilização poderá ocorrer apenas nas estratégias
metodológicas ou nos objetivos, conteúdos e procedimentos avaliativos, dependendo da situação.
1.2 Aspectos a serem observados:
a) Flexibilizações organizativas:
Organização de agrupamentos;
Organização didática;
Organização do espaço.
b) Flexibilizações relativas aos objetivos e conteúdos:
Priorização de áreas ou unidades de conteúdos;
Priorização de tipos de conteúdos;
Priorização de objetivos sequenciação.
c) Flexibilizações avaliativas:
Adaptação de técnicas e instrumentos;
Modificação de técnicas e instrumentos.
d) Flexibilizações nos procedimentos didáticos e nas atividades:
Modificações de procedimentos;
Introdução de atividades alternativas às previstas;
Introdução de atividades complementares às previstas;
Modificação do nível de complexidade das atividades;
Adaptação de materiais.
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e) Flexibilizações na temporalidade para determinados objetivos:
Alteração no tempo previsto para realização de atividades ou para alcançar determinados objetivos.
1.3 Planejamento de Ensino
O próprio professor da sala de aula deverá elaborar um planejamento diferenciado para o aluno, definindo claramente os objetivos
traçados, os conteúdos, os procedimentos técnicos e metodológicos, as estratégias diferenciadas, os procedimentos avaliativos e
atividades programadas. O planejamento do professor deverá ser arquivado no prontuário do aluno.
1.4 Avaliação e registros do desenvolvimento do aluno
Os critérios de avaliação bem como as técnicas e os instrumentos, deverão ser claramente definidos no planejamento.
A aferição das notas aos alunos corresponderá aos critérios estabelecidos no planejamento.
Periodicamente deverão ser realizados relatórios -claramente redigidos- de aprendizagem dos alunos.
Na ficha cadastral do aluno deve constar o ano em foi atendido com flexibilização do conteúdo.
2- Adaptações Curriculares
2.1 O que é e a quem se destina?
São medidas pedagógicas adotadas que visam ao atendimento das necessidades especiais dos alunos, quando estas
forem mais acentuadas, bem como ao favorecimento de sua escolarização. As adaptações curriculares devem considerar os critérios
de competência do aluno, maximizar suas potencialidades e não se centralizar em suas deficiências e limitações. Devem atuar frente
às dificuldades de aprendizagem do aluno. Constituem-se em estratégias necessárias, entre outros fatores:
Da discrepância entre as suas necessidade e as demandas das atividades e expectativas escolares;
Da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, na medida do avanço da escolarização.
2.2. Aspectos das adaptações curriculares significativas:
Adaptações relativas aos objetivos – introdução de objetivos específicos, complementares e/ou alternativos.
Adaptações dos conteúdos – introdução de conteúdos específicos, complementares ou alternativos.
Adaptações de Metodologia e Organização Didática – a) introdução de métodos e procedimentos complementares e/ou alternativos
de ensino e aprendizagem; b) organização significativamente diferenciada da sala de aula; c) introdução de recursos específicos de
acesso ao currículo.
Adaptações nos procedimentos de avaliação – a) introdução de critérios específicos de avaliação; b) revisão dos critérios de
promoção.
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Adaptações na temporalidade – prolongamento de um ano ou mais de permanência do aluno no mesmo ano ou no ciclo.
2.3. Elaboração dos projetos de adaptações curriculares
Elaborar projetos específicos para cada aluno, de forma a dar respostas às suas necessidades educacionais, considerando
os seguintes aspectos:
Ser precedida de uma criteriosa avaliação do processo de ensino aprendizagem, considerando as reais possibilidades do aluno;
Fundamentar-se na análise do contexto escolar e familiar;
Contar com a participação da equipe docente e técnica da escola;
Promover registro documental das medidas adaptativas;
Evitar programações individuais que causem prejuízo ao desempenho do aluno;
Adotar critérios que evitem adaptações curriculares muito significativas, que impliquem supressões de conteúdos expressivos, bem
como a eliminação de disciplinas ou de áreas curriculares completa.

2.4. Avaliação e registros do desenvolvimento da aprendizagem
Deve subsidiar as decisões pedagógicas e fundamentar as respostas educativas e focalizar:
Os aspectos do desenvolvimento – motor, biológico, emocional, social, comunicação e linguagem;
O nível de competência curricular – capacidades do aluno em relação aos conteúdos curriculares desenvolvidos;
O estilo de aprendizagem – motivação, capacidade de atenção, interesses acadêmicos, estratégias próprias de aprendizagem e
condições físico-ambientais mais favoráveis para aprender.
Quanto aos registros do desenvolvimento da aprendizagem do aluno:
13.Periodicamente, ao longo do ano letivo, deverão ser feitos registros individuais, constando as ações pedagógicas oferecidas, os
avanços e conquistas do aluno, bem como os aspectos da aprendizagem que requeiram maior investimento;
14.No final do ano letivo, os registros serão sintetizados em um relatório, contendo as habilidades adquiridas pelo aluno ao longo do ano.
Esse documento acompanhará o Histórico Escolar.
2.5. Trajetória escolar do aluno
O processo avaliativo deve seguir os critérios adotados para os demais alunos ou adotar adaptações, quando
necessário, com acompanhamento da equipe técnica. Alguns aspectos devem ser considerados para orientar a promoção ou a
permanência do aluno em algum ano escolar:
1.A possibilidade de o aluno ter acesso às situações escolares regulares e com menor necessidade de apoio especial;
2.A valorização de sua permanência com os colegas e grupos que favoreçam o seu desenvolvimento, comunicação, autonomia e
aprendizagem;
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3.A competência curricular no que se refere à possibilidade de atingir os objetivos e atender os critérios de avaliação previstos no
currículo adaptado;
4.O efeito emocional da promoção ou retenção para o aluno e sua família.
3- ADAPTAÇÕES DE ACESSO AO CURRÍCULO
É o conjunto de modificações nos elementos físicos e materiais do ensino bem como nos recursos pessoais do professor quanto ao
seu preparo para trabalhar com os alunos e as diversidades no ambiente escolar. Constituem adaptações de acesso ao currículo:
1.Criar condições físicas, ambientais e materiais na unidade escolar para atender o aluno;
2.Propiciar melhores níveis de comunicação e interação com as pessoas com as quais convive na comunidade;
3.Favorecer a participação nas atividades escolares;
4.Propiciar mobiliário, equipamentos e recursos materiais específicos necessários;
5.Adaptar materiais de uso comum em sala de aula;
6.Adotar sistemas de comunicação alternativos para alunos impedidos de comunicação oral.
As medidas de adaptações de acesso adotadas para atender as especificidades dos alunos nem sempre implicam na necessidade de
adaptações curriculares aos mesmos.
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ANEXO XIII – AUTO AVALIAÇÃO ENSINO PROFISSIONAL 03/2011

1. RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:
A instituição se avaliou de forma qualitativa, em relação aos cursos
profissionalizantes2, informando as reais condições de funcionamento quanto aos
itens:
1.1. recursos humanos;
O estabelecimento de ensino conta com uma equipe de profissionais
qualificados em todos os setores: agentes educacionais I e II, equipe pedagógica
composta de pedagogos e coordenadores de curso, equipe administrativa, corpo
docente.
Este colégio tem a preocupação de manter o acesso à sua equipe de
profissionais a cursos de capacitação, visando a melhoria dos serviços prestados.
Ao menos uma vez por ano, o colégio organiza uma avaliação de todos os
segmentos, sendo que há oportunidade de reflexão do trabalho, tanto de forma
coletiva como individual. Com isso se busca discutir o cotidiano escolar
favorecendo a análise e reflexão que poderá ajudar o fazer pedagógico diário,
direta ou indiretamente, tendo como foco central que o ensino profissional técnico
em nível médio deve oferecer conhecimentos tecnológicos, científicos,
socioculturais, políticos e econômicos, a fim de que o aluno nele formado possa
enfrentar os desafios próprios do mundo do trabalho contemporâneo.
1.2.quantidade e qualidade dos recursos materiais e tecnológicos
disponíveis;
Há recursos materiais e tecnológicos disponíveis no colégio, a exemplo das
“Televisões Pendrive” nas salas de aula, Data Show, CD players, DVD players,
dois laboratórios de informática, duas salas de aulas com possibilidade de
trabalhos alternativos, biblioteca, mapas,...
Com a informática, no “Portal Dia a Dia Educação”, é possível acessar
muitas informações, textos, artigos, dissertações e teses, subsidiando os trabalhos
em sala de aula, tanto para o preparo de aulas, como para o uso com os alunos
no desenvolvimento das mesmas.
Segundo informações de órgãos competentes, o colégio receberá este ano
mais de setecentos (700) exemplares de livros técnicos, o que com certeza irá
melhorar ainda mais a qualidade das atividades desenvolvidas pelos professores e
as pesquisas dos alunos.
2

Esta auto-avaliação foi elaborada entre os meses de fevereiro e março de 2011.
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1.3 formas de organização institucional, administrativa e pedagógica;
A gestão deste colégio tem um posicionamento democrático, como tal, toda
organização institucional, administrativa e pedagógica busca se amparar neste
posicionamento, em que todos os segmentos do colégio podem deixar sua
contribuição para um melhor aproveitamento escolar.
A direção organiza uma equipe pedagógica composta por coordenador (a)
de curso e pedagogo (a), para atendimento a alunos e professores, dos cursos
profissionalizantes, sendo que há uma divisão de tarefas pedagógicas entre os
mesmos.
Os Agentes Educacionais I e II, mesmo em número insuficiente, procuram
dar apoio solicitado pela equipe pedagógica, pelos professores e pelos alunos.
As Direções, Geral e Auxiliares, buscam atender as demandas mais amplas
e gerais, em todos os sentidos.
1.4. qualidade dos recursos didáticos e metodológicos disponíveis,
especialmente: material escrito e recursos postos à disposição dos alunos;
O colégio dispõe de instalações adequadas e uma relação de
equipamentos que subsidiam as metodologias desenvolvidas no trabalho
pedagógico do docente/técnico devidamente habilitado.
1.5. formas de planejamento coletivo do trabalho docente e sua relação com
as metodologias adotadas;
Durante as Semanas Pedagógicas se organiza um planejamento prévio
com os professores, equipe administrativa e pedagógica presentes, que é
elaborado da forma mais coletiva possível, envolvendo também Agentes
Educacionais, inclusive tentando prever atividades que possam enriquecer o
processo ensino-aprendizagem, como: visitas técnicas e aulas extraclasses
monitoradas, palestras com profissionais da área para alunos, de acordo com o
conteúdo a ser trabalhado em sala de aula. As metodologias adotadas são
diversas, constantemente revistas pelos professores que buscam sempre
aperfeiçoamento pedagógico.
A exemplo do exposto acima, já se organizou as seguintes visitas técnicas:
ao Porto de Paranaguá; à empresa Eternit; à MINERPOAR; à Câmara Municipal;
aos Correios; ao Museu Oscar Niemayer; entre outras; todas relacionadas com
conteúdos trabalhados em sala de aula.
Mais especificamente, as equipes de professores, pedagogos e
coordenações, constantemente organizam atividades pedagógicas, mediante
avaliação dos planos de trabalhos docentes; orientação quanto ao correto uso dos
Livros Registro de Classe; programação de aulas práticas e viagens para
enriquecimento curricular; utilização dos Laboratórios de Informática, com
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acompanhamento de um Agente Educacional; utilização constante de recursos
audiovisuais (data Show, TV Pendrive, entre outros...).
É bom lembrar também, a participação de muitos alunos em atividades
pedagógicas extracurriculares – programas e projetos, tais como: Celem (Centro
de Línguas Estrangeiras Modernas); Segundo Tempo; oficinas de dança; oficinas
de violão; oficinas de teatro; atividades esportivas e recreativas durante o ano;
atividades de estágio.
1.6. execução do plano de capacitação docente.
O plano de capacitação docente ocorre desde o início do ano, nas
Semanas Pedagógicas, com planejamento prévio das ações pedagógicas anuais,
e também durante todo o ano letivo, nas reuniões pedagógicas, horas atividades
de professores e Conselhos de Classe.
Estes momentos são espaços para reflexão do trabalho pedagógico sempre
com a possibilidade de analisar resultados escolares, como e por que os alunos
são aprovados, ou retidos, ou desistentes, quais critérios são adotados e seguidos
quanto a avaliação e recuperação de estudos, buscando estratégias de superação
dos problemas que a realidade apresenta, com perspectiva de formar pessoas
com capacidade para fazer seu trabalho, pensar sobre ele, sobre sua vida, sobre a
realidade com maior clareza e entendimento...
Há também as capacitações propostas pela mantenedora, em que os
docentes, equipe pedagógica, equipe administrativa e funcionários podem obter
aperfeiçoamento do seu trabalho, tais como: Pro-funcionário; Grupo de Estudos
(aos sábados); Seminários; Simpósios; Oficinas dos Núcleos Itinerantes;
Palestras; cursos diversos; encontros para debates sobre as mudanças de Matriz
Curricular e Planos de Curso, entre outros.
Seguem abaixo exemplos de eventos envolvendo direta ou indiretamente o
Departamento de Educação e Trabalho, DET3, de 2003 a 2006, muitos sob sua
organização:
DATA DE
NOME DO EVENTO
REALIZAÇÃO DO
EVENTO E LOCAL

3

08 / maio / 2003
Curitiba

I Encontro de Educação Profissional do Setor Primário

28 e 29 maio / 2003

I Encontro de Educação Profissional do Setor Terciário

Inicialmente chamado de Departamento de Educação Profissional, DEP.
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Curitiba
24 a 27 / junho / 2003
Curitiba

I Seminário Estadual de Educação Profissional

12 / agosto / 2003
Curitiba

I Fórum Regional de Educação Profissional de Curitiba
na Rede Estadual

19 e 20 / agosto / 2003
Curitiba

Curso de Formação de Docentes da Rede Pública
Estadual (reuniões e encontros durante quatro meses)

08 a 10 / novembro /
2004
Curitiba

II Curso de Atualização – Reformulação Curricular dos
Cursos de Educação Profissional do Integrado – Setor
Terciário

10 a 14 / abril / 2005
Faxinal do Céu

Simpósio de Arte (DEM/DEF/DEJA/DEE/DEP)

17 a 21 / abril / 2005
Curitiba

Simpósio de Literatura (DEM/DEF/DEJA/DEE/DEP)

08 a 12 / maio / 2005
Faxinal do Céu

Simpósio de História (DEM/DEF/DEJA/DEE/DEP)

30 / mai. a 02 / jun. /
2005
Faxinal do Céu

Simpósio de Língua Portuguesa
(DEM/DEF/DEJA/DEE/DEP)

05 a 09 / junho / 2005
Faxinal do Céu

Simpósio de Geografia (DEM/DEF/DEJA/DEE/DEP)

26 a 30 / junho / 2005
Faxinal do Céu

Simpósio de Educação Física
(DEM/DEF/DEJA/DEE/DEP)

21 a 23 / julho / 2005
Escolas da rede

Capacitação Descentralizada: Curso de Diretrizes
Pedagógicas e Administrativas para a Educação
Básica. (SEED e SUED - DEM/DEF/DEJA/DEE/DEP)

26 a 30 / jul. / 2005
Curitiba

Encontro sobre Ensino Médio Integrado? (DEM e
DEP)
Quando entregue o livro: “Ensino médio integrado:
concepções e contradições”

31/jul. a 04 / ago. / 2005

Simpósio de Matemática (DEM/DEF/DEJA/DEE/DEP)
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Faxinal do Céu
14 a 18 / agosto / 2005
Faxinal do Céu

Simpósio de Língua Estrangeira Moderna
(DEM/DEF/DEJA/DEE/DEP)

06 a 08 / fevereiro /
2006
Escolas da rede

Capacitação Descentralizada: Semana Pedagógica de
início do ano letivo. (SEED / SUED DEM/DEF/DEJA/DEE/DEP)

Houve mais formação continuada entre 2006 e 2010 – cursos, seminários,
simpósios –, ofertados pela mantenedora, que não se conseguiu listar, mas, é
importante destacar estes cursos acima, pois eles apresentaram inicialmente os
principais objetivos e os fundamentos da política de expansão do ensino
profissional a partir de 2003.
As re estruturações curriculares, na perspectiva de favorecer a formação do
cidadão/aluno/trabalhador, enfatizando-se o trabalho, a cultura, a ciência e a
tecnologia como princípios fundadores da organização curricular integrada ao
ensino médio, ocorreram em 2004 e em 2007, princípios estes que devem se
estender ao ensino profissional técnico subsequente e Proeja. Neste colégio,
quando se organizam reuniões pedagógicas com os professores, funcionários,
alunos e pais, sempre se levantam fundamentos da política da educação
profissional que subsidia a expansão dos cursos técnicos, nos últimos anos, na
rede de ensino pública do estado do Paraná.
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ANEXO XIV – PLANO DE AÇÃO EQUIPE PEDAGÓGICA
AÇÕES

CRONOGRAMA

1) Organização com Equipe Diretiva: Semanas Pedagógicas e
Culturais

Quando necessário

2) Realimentação do Projeto Político Pedagógico

Quando necessário

3) Adequação da Proposta Pedagógica conforme legislação
vigente

Quando necessário

4) Adequação do Regimento Escolar à legislação vigente

Quando necessário

5) Organização Pré-conselho/Conselho/Pós-conselho de Classe

Bimestralmente

6) Acompanhamento da elaboração do “Plano de Trabalho
Docente”

Início do período
letivo, e sempre que
necessário

7) Acompanhamento do “Livro Registro de Classe”

Bimestralmente

8) Organização de reuniões de professores, alunos e pais

Conforme Calendário
Escolar

9) Participação de reuniões com equipe diretiva e funcionários

Sempre que
ocorrerem

10) Participação de reuniões técnico-pedagógicas junto ao NREC Sempre que
e/ou SEED
ocorrerem
11) Participação de seleção de materiais e livros didáticos

Sempre que
ocorrerem

12) Organização de escolha de professores conselheiros e
alunos representantes, preferencialmente junto ao Grêmio
Estudantil

Início do período
letivo, e sempre que
necessário

13) Atendimento a pais, a alunos e a professores

Cotidianamente

14) Acompanhamento da avaliação da aprendizagem

Cotidianamente

15) Encaminhamento de alunos a Rede de Proteção

Quando necessário

16) Participação em reuniões do programa SPE (Saúde e
Prevenção na Escola) e apoio para implementação escolar

Quando necessário

17) Encaminhamento de “Ficas”

Quando necessário

18)Acompanhamento de instituições colegiadas: APMF; Grêmio
Estudantil; Conselho Escolar

Quando necessário

19) Acompanhamento da elaboração do Calendário Escolar e
Matriz Curricular

Anualmente e quando
necessário

20) Participação da elaboração do “Plano de Ação do Colégio” e
acompanhamento da execução

Durante ano letivo
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ANEXO XV – PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE DIRETIVA
Prof. Vanderlei Carlos Galdioli – Candidato a Diretor
Prof. Marlus Valerius Klinguelfus Borges – Candidato a Diretor Auxiliar
Prof. Marcello Monteiro – Candidato a Diretor Auxiliar

PROPOSTA DE TRABALHO PARA A GESTÃO 2009/2011
COLÉGIO ESTADUAL LEÔNCIO CORREIA

CURITIBA, 20 DE OUTUBRO DE 2008

Colégio Estadual Leôncio Correia - Ensino Fundamental, Médio e Profissional
Rua Costa Rica, 233 - Fone/Fax 3257-6488 - CEP 82510-180 - Curitiba- PR
www.ctaleonciocorreia.seed.pr.gov.br E-mail: ctaleonciocorreia@seed.pr.gov.br

INTRODUÇÃO
Democracia é o ponto central na consolidação da cidadania de um povo. Por este motivo,
ela deve, além de fazer parte do dia-a-dia da Escola, ser o princípio norteador do seu
trabalho.
Ver a Escola como o espaço para a socialização do conhecimento científico, destinado a
todos da classe trabalhadora. Neste sentido, o diretor é o articulador político-pedagógico
da construção e sustentação deste projeto a ser defendido por um coletivo.
Portanto, defendemos este Projeto, a ser construído por todos e por isso queremos
participar do processo de escolha da direção de nosso Colégio Estadual Leôncio Correia,
acreditando ser este o projeto que melhor expressa os anseios de nossa Comunidade
Escolar.
I- PRINCÍPIOS
DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA, GRATUITA, UNIVERSAL, DE QUALIDADE E
EXTRA-CONFESSIONAL.
GRATUITA: por ser um Colégio Público o ensino é gratuito.
UNIVERSAL: Acesso à Escola com garantia de acesso ao conhecimento e a
permanência com sucesso.
QUALIDADE: Dê condições de trabalho
comprometidos com melhoria de ensino.

aos

profissionais

capacitados

e

EXTRA-CONFESSIONAL: valorize os valores religiosos de seus alunos, sem qualquer
distinção entre as religiões.

AUTONOMIA: Uma Escola que seja capaz de decidir sobre seu destino.
DEMOCRACIA
COMO
PRINCÍPIO
PARA
TODAS
AS
AÇÕES
E
ENCAMINHAMENTOS:
A Democracia pressupõe o máximo de PARTICIPAÇÃO e seu entendimento não deve se
reduzir à votação. Deve garantir:
Direito ao espaço poder participar das instâncias deliberativas da Escola;
poder criar outras instâncias de discussão e deliberação na Escola.
Direito à voz: Liberdade de expressão; tornar esse direito uma prática
cotidiana na Escola, analisando, sugerindo e propondo.
Direito a votação: poder encaminhar pela posição da maioria nas situações
em que não houver consenso.
Direito de ver respeitada as decisões de votação: compromisso coletivo de
efetivar o que foi definido em votação.
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Direito de ver respeitadas as instâncias democráticas da Escola: compreender
o Conselho Escolar como instância maior de deliberação da Escola, cabendo à
direção acatar e encaminhar suas deliberações.
DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COMO DIREITOS DA POPULAÇÃO.
II- GESTÃO ADMINISTRATIVA
GESTÃO DEMOCRÁTICA
Respeitar os vários órgãos de representação da Escola, garantindo que tenham
autonomia para encaminhar suas questões específicas.
a) Conselho Escolar
b) Grêmio Estudantil
c) APMF
d) Outros
1.Comprometer-se com o projeto coletivo, garantindo a efetivação de projetos que não
representem interesses apenas individuais.
2.Trabalhar de forma de coletiva, buscando a construção de um projeto que atenda aos
anseios de todos os que usufruem da Escola Pública.
3.Representar prioritariamente a comunidade escolar que nos elege – todos os pais,
professores, pedagogos, funcionários, estudantes – perante a mantenedora da Escola.
4.Estabelecer um acordo entre os profissionais da educação (Objetivando a melhoria da
qualidade de ensino), através das normas postas no Regimento Escolar.
5.Respeitar e garantir a participação em espaços mais amplos vinculados à Educação,
como
Sindicato,
Associações,
Congressos,
Seminários,
Fóruns,
Cursos,
Assessoramentos e outros, entendendo que isso contribui para o aprimoramento
constante da Escola Pública de Qualidade.
6.Respeitar e garantir o cumprimento do Regimento Escolar. Promover amplamente seu
conhecimento por toda a Comunidade Escolar. Garantir periódica e democraticamente
sua revisão com vistas ao seu aprimoramento.
7.Garantir e criar mecanismos para a participação de toda a Comunidade Escolar na
atualização do Projeto Político-Pedagógico.
8.Garantia de registro em Ata de todas as Reuniões e Repasses permitindo o acesso
irrestrito a todas as informações.
9.Garantia de de reuniões administrativas e pedagógicas, com todos os segmentos da
Escola.
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10.Dinamizar a ação do Conselho Escolar com os seguintes encaminhamentos:
a) Respeitar, incentivar e garantir o direito de voz e voto de todos os membros eleitos
para o Conselho Escolar;
c) Assegurar aos Conselheiros e demais membros da Comunidade Escolar o
conhecimento antecipado da pauta a fim de que tenham tempo hábil para reunir-se com
seus pares e possam representar qualificadamente seu segmento.
d) Respeitar, incentivar e garantir a participação dos Movimentos Organizacionais de
nossa região cuja atuação está vinculada à Escola Pública.
15.FUNÇÕES DO DIRETOR E SEUS AUXILIARES
a) Assegurar a efetivação do Projeto Político-Pedagógico da Escola;
b) Ser articulador entre a Comunidade e a Escola;
c) Representar a Escola e a Comunidade entre a Mantenedora, outros órgãos e
instituições;
d) Garantir funcionamento pleno do Conselho Escolar, respeitando, encaminhando,
organizando e acompanhando as deliberações do mesmo;
e) Garantir o funcionamento pleno da APMF, e do Grêmio Estudantil juntamente com
seus membros;
f) Não centralizar suas ações apenas na sala de direção, mas estar sempre presente em
todos os espaços e momentos da Escola, e dentro do possível, da Comunidade, para que
desta forma possa representar o interesse de ambos com a maior competência e
profundidade possíveis;
g) Representar os interesses da Escola perante as empresas que prestam serviços para
ela, a fim de torná-los a cada dia mais condizentes com a Escola Pública de Qualidade;
h) Garantir integridade e respeito para todos os que participam da Escola independente
de sua função, sexo, raça, crenças religiosas e opções políticas;
i) Coordenar o planejamento e o cronograma do Projeto Político-Pedagógico;
j) Ter suas funções subdivididas entre os diversos setores que lhe competem, podendo
assim, estar em contato direto com as dificuldades e anseios dos segmentos de sua
responsabilidade;
k) Assegurar junto à coordenação pedagógica o encaminhamento e a efetivação do
Projeto Político-Pedagógico da Escola;
l) Elaborar, junto com a Coordenação Pedagógica, o planejamento e o cronograma do
Setor Pedagógico;
m) Garantir as reuniões pedagógicas, administrativas, os estudos, conversas com os pais,
entre outras ações.

III- GESTÃO PEDAGÓGICA
5.Valorizar os profissionais da educação, que pelo seu trabalho, estão formando as novas
gerações. Salientar a importância de melhores condições de trabalho, da qualificação
permanente e da defesa de melhores salários.
6.Assegurar momentos de estudos dirigidos durante o ano letivo para professores e
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funcionários, previstos em calendário, visando à formação continuada.
7.Garantir o espaço para o repasse de informações de cursos e similares, bem como das
questões de interesse da classe (sindicato).
8.Rever o Projeto Político-Pedagógico e adequá-lo à realidade atual, respeitando as
especificidades da Comunidade escolar de cada turno, em sua operacionalização.
9.Propor, discutir e aprovar coletivamente os critérios para a escolha de turma, garantindo
imparcialidade, objetividade e consenso.
10.Rever e atualizar o Regimento Escolar.
11.Dar continuidade aos Projetos desenvolvidos atualmente na escola: como Programa
Segundo Tempo e Projeto Rexona-Ades Esporte Cidadão.
12.Colaboração entre as Universidades e o Colégio, através de estagiários para aulas de
reforço aos alunos necessitados (que estão em recuperação), em contra-turnos.
13.Ampliar os convênios com as Entidades de Estágios aos nossos alunos.
14.Garantir a ação integrada entre Direção, Equipe Pedagógica e Coordenação de Áreas
do Conhecimento.
15.Viabilizar os espaços adequados para os novos Projetos “Viva a Escola”, para que os
professores toda a infra-estrutura para seu desenvolvimento.
16.Dar continuidade nos procedimentos necessários para a realização das reformas no
prédio, para que possamos ter um espaço agradável para desenvolver nosso trabalho.
17.Continuar cobrando a viabilização do projeto Paraná Digital e PROINFO, para oferecer
o trabalho com novas tecnologias para nossa comunidade.
18.Oferecer novos Cursos Técnicos Profissionalizantes, trabalhando em conjunto com a
Coordenação do Colégio.
19.Mudança no Ensino Médio noturno para diminuir a evasão e a repetência.
20.Apoiar atividades preparatórias para o Vestibular, promovidas por instituições públicas
e privadas.
21.Aproximar os nossos alunos às instituições de ensino superior através de palestras,
visitas orientadas e cursos.
22.Promover eventos esportivos e culturais, visando um maior desenvolvimento sóciocultural de todos os setores do colégio.
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IV- GESTÃO FINANCEIRA7.Planejamento e orçamento participativo para definição coletiva das prioridades dos
gastos da Escola;
8.Entendimento de que os pais, professores e funcionários pagam impostos que visam a
garantir a oferta de uma escola Pública de Qualidade; sugerem-se novas formas de
organização para captação de recursos para manutenção plena da Escola;
9.Divulgação dos recursos e aplicações, para uma gestão de transparência para a
Comunidade Escolar.
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ANEXO XVI– PLANO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
1.JUSTIFICATIVA
O Colégio Estadual Leôncio Correia, hoje, é um dos maiores colégios
estaduais da cidade de Curitiba, atendendo alunos desde o Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação Profissional. Nessa área, o Colégio oferece vários
cursos técnicos profissionalizantes. Sendo assim, nada mais coerente que se
tivesse uma coordenação de estágios e trabalho que atuasse na área de cada
curso: Administração, Contabilidade e Recursos Humanos. Com isso, além da
teoria os alunos ao concluírem seus cursos, teriam o domínio da prática, levandoos a adquirirem: autonomia, responsabilidade, independência, dentre outros
valores essenciais para uma vida profissional de qualidade. Estágio esse nãoobrigatório, mas de grande importância aos alunos que dele desfrutasse. Além
disso

também oportunizaria aos familiares e à comunidade local vagas de

empregos junto às empresas parceiras do projeto. Então, desde 2009 o Colégio
passou a realizar mais esse serviço à comunidade escolar e local.

2.OBJETIVOS GERAIS

Pretende-se com esse projeto levar os alunos a:
Ingressar ao mundo de trabalho, fazendo a relação entre a teoria e a prática.
Aumentar sua

autoestima,

o

senso

de

responsabilidade, independência

econômica e financeira.
Oportunizar às pessoas, familiares dos alunos e comunidade local, que estão
desempregadas um acesso mais fácil às vagas existentes no mercado de
trabalho.
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2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para que os objetivos gerais sejam alcançados, faz-se necessário:
Elaborar cadastro (ficha individual) das pessoas com intenção de estagiar ou
trabalhar;
Manter contato e parceria com as diversas empresas e agências de estágios e
recursos humanos;
Verificar junto a essas empresas e agências as reais vagas existentes e os perfis
necessários para cada uma delas;
Orientar os interessados quais os procedimentos adotados para a efetivação do
contrato de estágio e/ou trabalho(encaminhamento e documentação necessária);
Estudar os perfis de cada aluno e/ou pessoa interessada e verificar se eles se
enquadram as vagas ofertadas, após isso encaminhá-los ao mercado de trabalho,
juntamente com uma ficha de encaminhamento preenchida, carimbada pela
direção e/ou direção auxiliar e, pela coordenação;
Realizar o acompanhamento do estágio através de fichas de avaliação
preenchidas pelas empresas e outros critérios adotados pelo colégio;
Manter atualizado tanto o mural ou o link do colégio com a demanda de vagas
existentes em aberto no mercado de trabalho.

3. RECURSOS

3.1 Pessoal:
direção, direção auxiliar do colégio;
uma pessoa para a coordenação;
empresários;
setor pessoal das agências de empregos;
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alunos, familiares e pessoas da comunidade local;
profissionais liberais – palestrantes.
3.2 Material:
sala específica para a coordenação;
computador com acesso à internet;
papel sulfite (branco e colorido);
toner;
impressora;
madeirite;
TNT.
3.1Financeiro
aquisição de verbas para compra dos materiais acima citados via: Dinheiro Direto
na Escola, APMF e outros.

4. DESENVOLVIMENTO
4.1Implantação do projeto:
criação de ficha individual – cadastral para os interessados;
articulação junto aos empresários da necessidade da implantação desse setor no
Colégio;
divulgação junto à comunidade escolar e local sobre o projeto, suas finalidades e
etapas;
aprovação da SEED/NRE do trabalho a ser realizado diariamente;
4.2 Realização do projeto:
busca das vagas de estágio/emprego existentes, divulgação na comunidade
local e escolar via edital e online;
cadastramento dos interessados;
análise e encaixe dos perfis para as vagas;
encaminhamento ao mercado de trabalho;
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acompanhamento junto às empresas parceiras.

5. CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO

O atendimento atual, ocorre durante a semana (2ª/3ª/4ª/5ª e 6ª), distribuído
às 42 horas de trabalho da coordenação nos três turnos – manhã/ tarde e noite.
No

período

de

férias

é

disponibilizado

o

e-mail

da

coordenação:

jorgep@onda.com.br para o cadastro do e-mail dos interessados,que receberão a
oferta de vagas online.

6. AVALIAÇÃO DO PROJETO

O presente projeto será avaliado através da demanda e fluxo da procura e
oferta das vagas de estágios e/ou empregos e da colocação das pessoas no
mercado de trabalho.
Obs.: Este projeto foi re-laborado pela Prof.ª: Maria do Carmo Soares de Brito e desenvolvido pelo
Prof.: Jorge Pryjmak (Coordenador do Setor de Estágios).
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ANEXO – XVII - PROPOSTAS DE TRABALHO – PROGRAMA DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES CURRICULARES EM CONTRA – TURNO – 2012.
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ANEXO XVIII – BRIGADA ESCOLAR
PLANO DE ABANDONO – BRIGADA ESCOLAR – 2013

1. JUSTIFICATIVA

O referido plano faz parte da atuação da Brigada Escolar do Colégio Estadual
Leôncio Correia, com o intuito da proteção humana dessa comunidade, em situações de
risco. Com a finalidade de treinamento e execução da retirada segura de todos os
integrantes: alunos, professores e funcionários. Esse plano será executado em casos de:
Incêndio;
Explosão ou risco de, por exemplo, vazamento de gás;
Desabamento;
Abalo sísmico de grande intensidade;
Acidentes de grande vulto que ofereçam insegurança às pessoas;
Outras situações que o diretor entender necessárias.

2. OBJETIVOS
2.1 Montar a equipe de integrantes da Brigada Escolar;
2.2 Especificar as funções de cada integrante, elaborar organograma;
2.3 Capacitar os integrantes da Brigada junto ao Corpo de Bombeiros;
2.4 Elaborar um croqui com as possíveis rotas de fuga e o ponto de encontro;
2.5 Adequar o ambiente escolar com sinalizações para identificação das saídas de
emergências, rotas de fuga e equipamentos contra incêndios (extintores).
2.6 Orientar cada turma de como ocorrerá a simulação, repassando as rotas, os
procedimentos e condutas que serão adotadas durante o treinamento.
2.7 Realizar simulações junto à comunidade escolar de forma gradativa , iniciando pelas
séries finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano, até totalizar todas as turmas.
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2.8 Reunir-se periodicamente para tratar de assuntos referentes à segurança do
estabelecimento: vistoria dos pontos de riscos, solicitação de adequações para um ambiente
mais seguro, revisão do Plano de Abandono e realização das mudanças necessárias.

3. DESENVOLVIMENTO DO PLANO
Para se montar a equipe da Brigada serão necessários em torno de 17(dezessete)
pessoas, das quais, no mínimo 5(cinco) receberão a capacitação do corpo de bombeiros.
Essas pessoas estarão na linha de frente do Plano, coordenando as condutas necessárias nas
simulações e em casos de emergências.
Os setores terão seus respectivos responsáveis:
Os blocos de salas de aulas ( um na parte de cima e outro na parte baixa do prédio);
Pavimento superior (sala de recursos);
Ala central do prédio ( secretaria, direção e equipe pedagógica);
Laboratórios,biblioteca, cozinha e banheiros.
Cada integrante terá sua função específica: (vide Organograma em anexo)
A) O(a) professor(a) - orientará os alunos em sala de aula no dia do exercício, expondo
como serão as condutas adotadas até chegarem ao ponto de encontro e como deverão se
comportar nesse local. Só realizará a retirada dos alunos após o sinal do funcionário
responsável pelo bloco ou andar. Caso o foco seja em sua sala, deve proceder o abandono
imediatamente e avisar a direção, certificando-se de que ninguém permaneceu na sala de
aula. Então fechará a porta e traçará um risco de giz em diagonal na porta ou na parede ao
lado, sinalizando que o ambiente foi conferido. No ponto de encontro realizará novamente a
chamada e contagem dos alunos. Utilizará dois cartões para sinalizar a conferência dos
alunos após chamada na listagem. O verde sinalizará que todos estão presentes, o vermelho
que está faltando algum aluno, então passará para o responsável pelo ponto de encontro o
nome do aluno faltante. Acompanhará essa turma até o final do evento.
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B) Aluno(a) monitor(a) - conduzirá a turma até o ponto de encontro seguindo a rota de
fuga pre estabelecida na planta de emergência, em caso de alunos com necessidades
especiais mais dois alunos ficarão responsáveis em acompanhar esse aluno até o ponto de
encontro.
C) O responsável pelo ponto de encontro - faz soar o alarme, organiza a chegada e a
formação dos alunos, funcionários e professores no ponto de encontro. Se possível colocar
mais dois auxiliares nessa tarefa..
D) O responsável pelos blocos de sala de aulas/ andares – organizará o fluxo de alunos
nos corredores das salas. Saindo em fila indiana, liberando uma turma de cada vez até o
ponto de encontro. Observar se as salas ficaram totalmente vazias, marcá-las com um traço
na diagonal. E só então se deslocar ao ponto de encontro. E nesse momento auxiliar na
busca dos alunos que ainda permaneceram dentro do prédio, após a conferência do(a)
professor(a).
E) O responsável pelo setor administrativo - ordenará a saída dos funcionários do setor
administrativo até o ponto de encontro. Também verificará se os espaços ficaram vazios (
banheiros, laboratórios, secretaria) e se foram sinalizados com o traço na diagonal.
F) A telefonista – efetuará as ligações telefônicas ( Corpo de Bombeiros – 193, Polícia
Militar – 190, Copel – 196 e Defesa Civil – 199), após ter se apresentado ao ponto de
encontro, solicitando autorização para retornar ao setor e realizar os devidos contatos ou
fará uso de um celular para tal finalidade.
G) O porteiro - será responsável pela entrada e saída das equipes de emergências e
liberação do acesso e trânsito de pessoas ao prédio. Bem como, terá acesso ao
claviculário(local onde se encontram todas as chaves de portas, cadeados e portões).
H)A Equipe de Apoio – serão pessoas designadas para abertura das saídas de emergências,
corte de energia, gás e da água (exceto em caso de incêndio), neste caso os funcionários
podem utilizar o extintor da sua área(sabendo manusear o equipamento).
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A direção elaborará um croqui(vide anexo) com as possíveis rotas de fuga e o ponto
de encontro. Bem como junto à Brigada Escolar, sinalizará a escola com às devidas
identificações das saídas de emergências, rotas de fuga e equipamentos contra incêndio.
Ainda ficará responsável por:
Nomear os responsáveis e seus auxiliares para atuarem em todas as funções de forma
permanente, tanto para o treinamento, quanto para eventuais situações reais;
Organizar o organograma específico das funções e seus responsáveis em cada turno( nome
embaixo de cada função);
convencionar o toque de alarme de emergência( que será diferente do usual para início e
término das aulas);
Nomear um responsável para acionar o toque de emergência;
Encaminhar os integrantes da Brigada para a devida capacitação junto ao Corpo de
Bombeiros;
Decidir se é viável executar o plano de abandono e supervisioná-lo;
Receber as equipes de socorro e fornecer informações sobre os casos pontuais de maior
risco;
Desativar o plano de abandono, fazendo com que os alunos retornarem às salas de aula,
após a simulação. Ou em caso de situação real, depois da conferência de todas as pessoas e
autorização pelo corpo de bombeiros, liberar os alunos para os pais ou responsáveis;
Definir as datas que serão realizadas as orientações sobre as simulações e as simulações,
registrando-as em calendário escolar;
Dirigir as reuniões periódicas da brigada.
Após estabelecidas as datas para os encontros com a comunidade escolar, os
componentes da Brigada e o Corpo de Bombeiros (se possível) orientarão sobre todos os
procedimentos necessários para o bem andamento da simulação do Plano de Abandono e
suas etapas. Apresentando à equipe da Brigada e a função de cada elemento.
Só então será realizada a simulação do Plano de Abandono, seguindo todas as
orientações e o ambiente já adequado para tal.(poderá ser com toda a comunidade escolar

Colégio Estadual Leôncio Correia - Ensino Fundamental, Médio e Profissional
Rua Costa Rica, 233 - Fone/Fax 3257-6488 - CEP 82510-180 - Curitiba- PR
www.ctaleonciocorreia.seed.pr.gov.br E-mail: ctaleonciocorreia@seed.pr.gov.br

ou realizar em etapas, gradativamente, iniciando no 6º ano, após seguir a sequência das
séries, até todas as turmas de todos os turnos estarem treinadas e finalmente realizar com
toda a comunidade).
Essa Brigada se reunirá periodicamente com a finalidade de verificar os resultados dessas
simulações, realizando as adequações necessárias para que efetive de forma eficaz, rápida e
segura. Bem como realizar as vistorias dos pontos e sinalizações estratégicas
presentes(permanentemente) no colégio e como está a manutenção dos equipamentos
contra incêndios, se todos estão em perfeitos estados de funcionamento.

4. NORMAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em caso de ocorrer:
- vazamento de gás, desligar a válvula do gás, não acionar qualquer dispositivo que
provoque faíscas inclusive o interruptor de luz, abrir portas e janelas arejando o local,
retirar-se do local e comunicar o incidente ao responsável pelo Plano de Abandono da
escola.
- fuga de gás no laboratório, fachar a válvula de segurança, arejar a sala, abrindo portas e
janelas lentamente, não acender fósforos ou isqueiros nem acionar interruptores, abandonar
o laboratório e comunicar imediatamente o acidente ao responsável pelo Plano de
Abandono da escola.
- um derramamento de substâncias tóxicas, recolher ou neutralizar a substância
derramada de acordo com as recomendações presentes no rótulo do produto ou conforme
orientações técnicas do fabricante. Se for um ácido ou outro produto corrosivo não se deve
lavar com água. (procurar sempre orientações de um técnico bioquímico).
- um incêndio na cozinha e/ou refeitório, avisar a pessoa mais próxima, fazer uso do
extintor se tiver capacidade técnica e cortar o fornecimento de gás e energia
elétrica(desligar o disjuntor fora do ambiente).Caso não consiga dominar a situação, fechar
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portas e janelas e comunicar imediatamente o acidente ao responsável pelo Plano de
Abandono.
- sismo (terremoto), todos deverão colocar-se debaixo das mesas e nos vãos das portas,
com as mãos à volta da cabeça, como medida de proteção. Nunca deverão abandonar a sala
onde se encontram enquanto durar o sismo. Se soar o alarme, deverão se retirar do edifício
cumprindo as orientações do Plano de Abandono.
- temporais, os ocupantes do edifício permanecerão nas salas, afastando-se das janelas, até
que seja segura a saída do edifício.

5. REFERÊNCIAS

NR 23 Proteção Contra Incêndios.
NR 26 Sinalização de Segurança.
NBR 13.434-2 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico(Parte 2): símbolos e suas
formas, dimensões e cores.
NBR 14276 Formação de Brigada de Incêndio.
NBR 15.219 Plano de Emergência Contra Incêndio Segurança na escolas.
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros do Paraná/2012.
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