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  Número de Alunos  

 Ensino Fundamental Anos Iniciais: 128 

 Ensino Fundamental Anos Finais: 139 

 Total de alunos: 267 

Números de Turma 

 Ensino Fundamental Anos Iniciais: 06 

 Ensino Fundamental Anos Finais: 05 

 Total de turmas—11 

Alunos por Turnos 

 Manhã – aulas remotas 

 Tarde – aulas remotas 

 Atendidos pelo o transporte escolar- 75 aulas remotas 

 Alunos do (PBF): 185 

Horário de Funcionamento  

            07h30min às 13h30min  

 

Aspectos Legais 

A Escola Municipal Gustavo Costa, foi criada no povoado de Centenário no 

ano de 1985, e reconhecida no dia 10 de março de 1986 pela Câmara Municipal de Itacajá, 

então Estado de Goiás, pela lei nº 021/86 sancionada pelo Prefeito Masolene Rocha. 

 

CÓDIGO DO INEP: 170278-53 

Localização: urbana 
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1.  Apresentação 

O Projeto político Pedagógico é um instrumento embasado no Artigo 12 e 13 

da Lei n° 9394/96, e acrescenta dispositivo ao decreto nº 6.253/2007, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional que diz, é incumbência das Unidades Escolares, 

elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seus recursos humanos, materiais 

e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos, do plano de trabalho, desenvolver 

junto ao educando sua autonomia e identidade visando a inclusão social, ampliando 

conhecimento e o desenvolvimento da potencialidade desses alunos, respeitando suas 

limitações e individualidade, propiciar oportunidades para o aluno aprender a partir do que 

sabe e chegar até onde foi capaz avaliando - os de acordo as habilidades alcançadas 

recuperando contínuo e paralelamente os alunos de menor rendimento no processo ensino 

aprendizagem, evitando assim a evasão e a repetência. 

Este P.P.P. tem por finalidade subsidiar as ações a serem desenvolvidas nesta 

unidade de ensino, durante o período de pandemia definindo toda linha de ações a serem 

desenvolvidas. 

A pandemia do novo Coronavírus pegou todo mundo de surpresa e fez com 

que escolas desenvolvessem sistemas emergenciais de aprendizagem a distância, mesmo 

sabendo ser impossível substituir o ensino presencial.  

Logo que se deu as medidas adotadas contra a proliferação do novo Corona 

vírus através da Portaria do Prefeito Wesley da Silva Lima nº 031/2020 de 25 de março de 

2020, que “Concede Férias aos servidores (as), da Secretaria de Educação, e dá outras 

providências” . 

Logo após o termino das férias a equipe gestora liderada por Raimunda Beserra 

Costa – Secretária de Educação - Maria da Luz Fernandes Souza Neres – Diretora da 

Escola municipal Gustavo Costa, Constância Rodrigues Tavares de Souza -  Coordenadora 

Pedagógica, Marina Araújo Coelho Pinheiro – Orientadora Educacional , Evandia Barreira 

dos Reis Lima – Coordenadora Pedagógica da Secretaria de Educação, Tereza Martins 

Rezende – Supervisora da Secretaria de Educação, começaram a organizar  juntamente 

com os professores o planejamento ( através de reuniões presenciais seguindo todas as 

orientações de distanciamento social) para a elaboração e construção do plano de ação o 

qual  norteará a execução das atividades a serem realizadas de forma remota. 
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1.1.  Breve Histórico da Unidade Escolar 

A Escola Municipal Gustavo Costa, foi criada no povoado de Centenário no 

ano de 1985, e reconhecida no dia 10 de março de 1986 pela Câmara Municipal de Itacajá, 

então Estado de Goiás, pela lei nº 021/86 sancionada pelo Prefeito Masolene Rocha. Dando 

nome à instituição em homenagem ao saudoso Gustavo Costa, que tanto lutou pela criação 

de uma escola nesta região.  

Seu percurso teve início com Ensino Fundamental de 1º a 5º ano multisseriado 

nos turnos matutinos e vespertinos com 2 salas de aula, 1 cozinha, 2 banheiros e 1 

depósito. Tendo como diretora e professora a senhora Sebastiana Vanderlei Ferreira e a 

senhora Maria da Soledade Rodrigues Moreira. Ingressou também como professora no ano 

de 1986 a senhora Maurina Araújo Bento, substituindo a professora Maria da Soledade. Já 

no ano de 1987, devido ao aumento do numero de alunos na instituição houve a 

necessidade de contratar mais uma professora a senhora Maria Sônia Soares Alves, 

formada em magistério pela Fundação Bradesco de Formoso do Araguaia. 

O desmembramento e emancipação do Povoado de Centenário, do Município 

de Itacajá, ocorreram no dia 20 de fevereiro de 1991.  

No ano de 1993, foi empossado o 1º prefeito eleito o Sr. José Alves da Costa, 

no mesmo ano houve a ampliação de mais 3 salas de aulas. E no ano de 1994 houve o 

primeiro concurso publico para os servidores da educação. 

Nos anos de 2000 a 2003 foram construídos 4 salas para o administrativo (01 

direção, 01 secretaria, 01 sala de professores e 01 almoxarifado) e a construção de um 

galpão, para a  implantação do Ensino Fundamental de 6º a 9º ano. 

No ano de 2007 a 2008 foram construídas 02 salas de aula, foi feito também 

adequação parcial de acessibilidade na infraestrutura escolar, para alunos e comunidades 

com necessidades especiais.  

No ano de 2010 houve a necessidade de construir 02 salas de aula, 01 sala para 

biblioteca, 01 sala com banheiros para os professores.  

1.2. Missão  

A Escola Municipal Gustavo Costa assume como missão durante o período de 

pandemia, promover uma educação onde possamos estabelecer metas e cumpri-las, 

visando à inserção de cidadãos críticos, autênticos e participativos pautadas em uma gestão 
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democrática, buscando e permanência dos alunos na escola, com o objetivo de assegurar 

uma educação de qualidade, num ambiente de respeito ao próximo.  

1.3 Valores 

Baseado na criatividade e no entusiasmo dos indivíduos, a escola proporciona 

igualdade e equidade para todos e inovações de nossas ações. 

1.4 Visões do Futuro 

 Ser uma instituição educacional reconhecida  na busca de excelência em todos 

os níveis de ensino, buscando a vanguarda das transformações, aprimorando a qualidade 

das relações com as pessoas a quem estivemos servindo de maneira eficaz, pelo êxito em 

nossas ações, união, criatividade e responsabilidade social de nossa equipe. A Escola 

precisa preocupar-se em atender as necessidades específicas da comunidade na qual está 

inserida, planejando seu trabalho a médio e longo prazo, com a finalidade de construir uma 

identidade própria neste período e não se perder nas ações ao longo da pandemia. 

 

1.5 Objetivos Estratégicos 

A Escola Municipal Gustavo Costa tem por finalidade geral oferecer serviços 

educacionais de qualidade para crianças, jovens e adultos a partir de 06 anos nos cursos de 

Ensino Fundamental, sendo obrigatório a matricula a partir dos 6 anos de idade no ensino 

fundamental, com duração de 9(nove) anos, (Lei nº11. 274/2006, LDB). Lei 

n°10845/2004-institui o programa de complementação ao Atendimento Educacional 

Especializado às pessoas portadoras de necessidades especiais, e dá outras providências, 

viabilizando a inclusão educacional, social e profissional dos alunos, considerando e 

respeitando suas diversidades, a fim de formar cidadão ativo, críticos, participativos, bem 

como favorecer a melhoria de qualidade de vida desses e fomentar as famílias a exercerem 

adequadamente seu papel. 

 A escola hoje tem um papel predominante na formação do individuo 

consciente de seus direitos e deveres, promovendo atitudes e habilidades básicas para que 

possam participar plenamente e efetivamente da vida em sociedade. Da finalidade 

educacional, promover em três dimensões, a saber: 

 Dimensão pessoal: Desenvolvimento global e harmonia da personalidade da 
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comunidade escolar. 

 Dimensões de aquisição intelectuais: Aquisição de um saber estruturada em 

domínios diversificados, formação de cidadão livre com capacidade de julgar e 

decidir. 

 Dimensão para cidadania: Atender discentes com necessidades especiais levando os 

a interação do meio escolar, e preparando-os para vida em sociedade. 

2. Objetivos  

No final do período pandêmico, espera-se ter alcançado as propostas, colocada 

no projeto Político Pedagógico. Para isso propomos desenvolver habilidades como: 

 Ter uma boa comunicação com pais e alunos através dos meios de comunicação 

(whatsApp, celulares, anúncios através de carro de som, comunicados escritos, 

entre outros). 

 Assegurar a distribuição das atividades remotas para todos os alunos; 

 Garantir aos professores condições favoráveis de planejamento e comunicação para 

o atendimento aos alunos; 

 Fortalecer o vínculo entre escola, alunos e pais através das atividades remotas. 

 Ser capaz de argumentar, detectar problemas, analisar, criticar interpretar e criar 

situações; 

 Desenvolver valores; compromisso; responsabilidade; 

 Propor atividades que favoreçam o ensino aprendizagem dos alunos por meio dos 

roteiros de estudos; 

 Atender os educandos com necessidades educacionais especiais através de 

atividades diferenciadas. 

 Buscar ativamente os alunos faltosos (não pegam as atividades e/ou não estão em 

casa para recebê-las do transporte escolar) através de visita domiciliar, contatos via 

telefones, comunicados utilizando carro de som para combater a evasão escolar. 

3. A Escola tem como Metas 

Oferecer recursos e equipamentos didáticos pedagógicos e tecnológicos 

variados aos Professores, visando o melhor atendimento dos alunos desta Unidade Escolar, 

assegurando o máximo possível para manter o desempenho dos alunos no decorrer da 

pandemia.  
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 Assegurar 96% de aprovação dos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

em 2020; 

 Assegurar 93% de aprovação dos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

em 2020; 

 Reduzir de 3% para 2% o índice de abandono dos alunos de 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental no ano de 2020. 

Área do conhecimento 

3.1 Linguagens 

Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e 

linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, 

ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de 

uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

3.2 Matemática 

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de 

produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para 

compreender e atuar no mundo.  

3.3 Ciências Humanas 

Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar 

o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. 

3.4 Ciências da Natureza 

Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo- 

se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias. 

4. Justificativa 

A rede Municipal de Ensino vem buscando alternativas para minimizar a perda 

do ano letivo permitindo que seja mantido um fluxo de atividades escolares aos estudantes 

enquanto durar a situação de emergência em virtude da pandemia do Novo Coronavírus. 

Diante da falta de recursos tecnológicos (internet, tv e radio celular) a rede Municipal de 
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Ensino tende a trabalhar com atividades extraclasses (atividades impressas) durante o 

período que perdurar a pandemia. 

5. Perfil do Corpo Docente 

Os Professores compreendem o estudante de forma integral, buscando 

identificar suas necessidades de desenvolvimento no nível intelectual, físico, emocional, 

social, cultural e trabalham de forma colaborativa com outros professores da escola, 

criando comunidades de aprendizagem para compartilhar desafios e propor estratégias 

articuladas que respondam às demandas do desenvolvimento integral. 

Nº Servidor Função 

01 Clelione Maria da Silva Docente 

02 Francelino Capistano Barreira  Docente 

03 João Neto Dias Fernandes  Docente 

04 Jose Ferreira da Cruz  Docente 

05 Josivan Cardoso Lopes  Docente 

06 Maria Deuzina da Cruz Barreira Docente 

07 Maria Divina Alves dos Santos  Docente 

08 Maria Jose Ribeiro Vargas Rodrigues  Docente 

09 Maysa Alves da Silva  Docente 

10 Mirian Brito da Silva Barreira  Docente 

11 Raimundo Araújo Neres Docente 

12 Pedro Alves de Souza Docente 

 

6. Discente 

A Escola Municipal Gustavo Costa atende uma clientela de poder 

socioeconômico médio do município de Centenário está entre as regiões consideradas de 

médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Índice inferior a 0,5 é classificado 

como baixo e superior a 0,8 é considerado alto. Boa parte desses alunos pertence a famílias 

beneficiadas por algum programa do governo federal. 

https://educacaointegral.org.br/materiais/desenvolvimento-integral-na-base-nacional-curricular-comum/
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7. Ensino 

A Escola Municipal Gustavo Costa tem por finalidade geral oferecer serviços 

educacionais de qualidade nas etapas do ensino fundamental, com duração de 9 (nove) 

anos (Lei nº11. 274/2006, LDB);  Atendimento Educacional Especializado aos alunos 

portadores de deficiência, viabilizando a inclusão educacional e social  dos alunos, 

considerando e respeitando suas diversidades, a fim de formar cidadãos ativos, críticos e 

participativos na sociedade.  

“O papel da escola é socializar o conhecimento seu dever é atuar na formação 

moral dos alunos, é essa soma que promove o pleno desenvolvimento do individuo como 

cidadão. A escola é o lugar onde a criança deverá encontrar os meios de se preparar para 

realizar seus projetos de vidas. A qualidade de ensino é, portanto, condição necessária 

tanto na sua formação intelectual quanto moral”. (www.brasilescola.com).  

8. Avalição 

Com a pandemia foi necessário reinventar a educação, aulas mediadas por 

tecnologia, ensino híbrido, tudo para que a aprendizagem não parasse nesse momento. No 

entanto, muitos professores estão procurando caminhos para avaliar o processo cognitivo, 

um processo importante que permite ao educador traçar novas rotas e mais do que isso, 

abordar novas metodologias... (DEBORA GAROFALO). 

A avaliação deve ocorrer em etapas e o professor deve considerar a melhor 

forma de proceder com a avaliação. No entanto, com aulas mediadas por meio de apostilas 

é importante focar em diferentes maneiras de lidar com esse processo, principalmente 

considerando que muitos estudantes não contatam os professores, devolvem as atividades 

sem e/ou em partes respondidas dificultando a percepção do professor na hora da 

avaliação. Portanto, deverá levar em consideração toda e qualquer participação e esforço 

do aluno na execução de suas tarefas.   

8.1. Critérios de Avaliação 

     Durante o período de pandemia o processo avaliativo da Escola Municipal 

Gustavo Costa será realizado obedecendo aos seguintes critérios: 

Critérios Valor 
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Recolhimento e devolução dos Roteiros para Estudo pelos alunos maiores 

de idade e responsáveis em data preestabelecida pela equipe pedagógica 

(esse critério conta também a frequência).                                                                                                             

1,0 

Participação dos alunos em grupos de WhatsApp, ligações telefônicas, 

cartas, bilhetes e outras ferramentas que facilitam a comunicação.        

2,0 

Participação dos alunos em fóruns e lives.                                                                           1,0 

Cumprimento de tarefas em ambientes virtuais. 1,0 

Objetos de conhecimento assimilados pelos alunos de acordo com as 

competências e habilidades esperadas por Componentes Curriculares.                                                     

3,0 

Avaliações por Componente Curricular com ou sem consulta.                                         2,0 

Total 10,0 

 

         Compreende-se que os critérios supracitados serão somatórios a cada bimestre. 

Lembrando que devido o momento que vivemos estes critérios não serão únicos e 

exclusivas formas de avaliação, uma vez que devemos avaliar as necessidades específicas 

de cada contexto do aluno.  

9. Retenção 

Serão considerados retidos: 

 Os alunos que não se manifestarem até o final do ano para realização das tarefas 

remotas; 

 Que não responderem os contatos feitos pela Unidade Escolar; 

 Quando esgotar todo tipo de contato da Unidade Escolar em prol do aluno, e esta 

não obter retorno.  

10.  Identidade e Função Social 

 

   A finalidade da instituição educacional é atender as necessidades gerais da 

comunidade escolar que em sua maioria apresenta-se carente em vários aspectos, e para dar 

sustentação às contínuas e diferentes realidades, a escola precisa ressaltar um ensino que 

crie conexão entre o ensino formal e o mundo do trabalho.  
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A escola vem neste sentido, propiciar ao educando, condições e reflexões no 

propósito de continuar sua vida no mundo do campo, bem como sua importância para toda 

a comunidade. Os conteúdos curriculares devem estabelecer a relação entre a teoria e a 

prática, através de situações próximas a realidade do aluno, permitindo que os 

conhecimentos adquiridos melhore sua atuação na vida cotidiana, facilitando assim, a 

ligação da teoria à prática.  

A escola contextualiza o currículo, onde o aluno terá acesso a um conteúdo que 

faça sentido e que interligue no seu dia a dia, neste sentido, a escola desenvolve 

competências para a vida, levando o aluno a interagir com o meio em que vive. Neste 

pressuposto a educação passa a ser vista como um ato social e de avanço, mudando assim a 

realidade do homem do campo, contribuindo para transformação social.  

Neste sentido a missão desta instituição visa envolver todos os segmentos 

(professores, pais, servidores e direção) em um objetivo comum, proporcionar serviços 

básicos como saúde, assistência social (encaminhamento a órgãos específicos), esporte 

através de projetos, lazer e cultura através de atividades diversificadas realizadas dentro do 

ambiente escolar.  

 A escola deve ser um espaço de transmissão de cultura, de conhecimentos 

científicos e de desenvolvimento do comportamento humano para a vida em sociedade. 

Para compreendê-la, é imprescindível e necessária a vinculação da mesma, à sociedade, 

relacionando-a aos aspectos materiais, econômicos, políticos, sociais, culturais, ideológicos 

e religiosos que a determinam.  

Considerando que através da educação o homem se desenvolve enquanto ser 

moral e político, a escola é um reflexo das necessidades sociais, e para haver uma 

discussão coerente da mesma, é preciso analisa-la e pensa-la no conjunto da sociedade. 

Uma reflexão consciente da relação existente entre escola e sociedade poderá contribuir 

para uma reelaboração das propostas pedagógicas de acordo com os anseios de que 

homens que querem formar diz que:  

“A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não 

se encontram ainda preparadas para a vida social, tem por objeto suscitar e 

desenvolver na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, 

reclamados pela sociedade política, e pelo meio moral a que a criança, 

particularmente, se destine”. (DURKHEIM, Émile. Definição de educação. In : -

--. Educação e sociologia. 3. ed. Tradução de Lourenço Filho. São Paulo : 

Melhoramentos, 1952).  

Entretanto, apesar de todos os seus esforços, a escola nem sempre consegue 

atingir a todos, pois se depara com várias dificuldades para alcançar seus objetivos: alunos 
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indisciplinados, famílias descompromissadas, que acham que toda a responsabilidade da 

educação é da escola, educandos com problemas psicológicos que precisam de mais 

assistência pedagógica, psicólogos, fonoaudiólogos, dentre outros fatores que contribuem 

para que a escola não consiga cumprir com seu papel, com todos os estudantes.  

Queremos então uma escola democrática, que ofereça recursos didáticos, 

pedagógicos e humanos e que consiga preparar o aluno para o exercício da sua cidadania. 

Que consiga atingir a todos na sua diversidade: Afro descendente, indígena e alunos com 

necessidades especiais, mesmo faltando profissionais e capacitação para melhor 

cumprirmos nosso papel. Uma escola que priorize o conhecimento e não o 

assistencialismo, que seja formativa, cientifica esclarecedora, participativa e informativa, 

vinculada aos valores morais e éticos. 

 

10.1. O que diferencia das demais  

  Considerando os fatores determinantes da eficácia escolar nota se que no 

processo ensino-aprendizagem houve um avanço, em relação professores/aluno 

considerando as etapas de ensino da educação básica  com atividades diferenciadas.  No 

entanto, é necessário maior concentração de esforço em relação à motivação e participação 

tanto do aluno quanto dos professores, elevando assim sua autoestima, pois com todo 

esforço da equipe de profissionais da unidade escolar, ainda não há diversidade de 

equipamentos tecnológicos para que os professores possam trabalhar com aulas 

diferenciadas e renovando suas metodologias.  

11. Caracterização da Comunidade  

.O público da Escola Municipal Gustavo Costa possui um nível 

socioeconômico médio o município de Centenário está entre as regiões consideradas de 

médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Índice inferior a 0,5 é classificado 

como baixo e superior a 0,8 é considerado alto. Boa parte desses alunos pertence a famílias 

beneficiadas por algum tipo de programas sociais do Governo Federal (bolsa família, entre 

outros).  

A escola atende 267 alunos, 128 matriculados nos anos iniciais do ensino 

fundamental, 139 matriculados no ensino fundamental anos finais. Tendo faixa etária entre 

5 e 6 anos para o ensino fundamental anos iniciais ( de 1º a 5º ano) e  a partir dos 12 anos, 
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no ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano), destes 101 alunos utilizam o transporte 

escolar. Os alunos com necessidades especiais e com distorção idade/série que nunca 

frequentaram escola, são matriculados no ano inicial e frequentam a sala compatível a 

idade evitando o constrangimento. Outro fator revogante é o nível de escolaridade dos pais 

(cerca de 28% são analfabetos) dificultando assim, o acompanhamento do processo de 

ensino aprendizagem do seu filho(a).   

Portanto, o Projeto Político Pedagógico busca atender essa clientela de forma 

que venha mudar essa realidade, buscando contextualizar de forma criativa e inovadora, 

priorizando os fatores de eficácia escolar como: Efetividade do processo aprendizagem, 

gestão participativa, elevar o desempenho escolar, diminuir a evasão escolar, capacitar os 

profissionais, e assim alcançar as competências e habilidades definidas por ano/série. 

              Cabe a Equipe Escolar informar aos pais frequência e rendimento dos alunos, 

favorecendo o atendimento daqueles com necessidades especiais. Bem como a realização 

de ações e projetos proposto pela Unidade. Há também o trabalho voltado para o 

acompanhamento dos alunos que necessitam de reforço escolar. 

12. Planejamentos e Ações Pedagógicas 

De acordo com Celso Vasconcelos, o planejamento escolar deve ser 

estruturado e articulado através de três níveis: o planejamento da escola, o plano de ensino 

ou plano curricular e o plano de aula. O planejamento da escola é o plano integral da 

instituição composto pelos referenciais que dizem respeito aos objetivos e metas 

estabelecidas para cada uma das dimensões de gestão da escola: pedagógica, 

administrativa, recursos humanos, recursos financeiros e resultados educacionais. 

 O plano curricular ou de ensino constitui-se no referencial com os 

fundamentos de cada disciplina. Nele devem estar expressos as expectativas de 

aprendizagem, os conteúdos previstos e as propostas de avaliação para cada ano/série. Em 

coerência com o planejamento da escola e com o plano de ensino, o plano de aula deve 

constituir-se na organização didática do processo de ensino destinado a cada turma, 

levando em consideração tanto as defasagens como os conhecimentos prévios dos alunos 

de modo a garantir que todos os alunos alcancem os objetivos de aprendizagem contidos 

no plano de ensino; contudo, enquanto instrumento personalizado de trabalho deve ser 

desenvolvido para atingir os objetivos de cada turma em separado. (VASCONCELLOS, 
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Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-

Pedagógico. 7º Ed. São Paulo. 2000). 

O planejamento será feito obedecendo todas as normas e regulamentos que 

constam na resolução CEE/TO 105 de 08 de abril de 2020. 

Para o planejamento e oferta de atividades não presenciais é fundamental que 

a equipe gestora e professores realizem diagnóstico pedagógico e operacional, que 

considere: 

 As especificidades da comunidade escolar e de cada estudante; 

 A autonomia da Unidade Escolar e dos professores, conforme seu Projeto Político 

Pedagógico - PPP; 

 Os recursos pedagógicos que a escola dispõe; 

 O autoconhecimento do professor em relação às suas habilidades tecnológicas e 

criações pedagógicas serão de fundamental importância para o desenvolvimento 

dessas atividades; 

 As atividades contidas no Roteiro de Estudo serão organizadas, por área do 

conhecimento/componente curricular, possibilitando melhor planejamento e 

autogestão da aprendizagem do estudante; 

 As atividades não presenciais serão elaboradas na forma de apostilas; 

 O professor é o responsável para elaborar o roteiro de estudos dos alunos. 

13. Proposta Curricular: 

A Proposta Curricular adotada pela Unidade Escolar segue as diretrizes do 

Estado, sendo adequada à realidade social, cultural e econômica do alunado. 

A escola adequa-se constantemente às diferenças e busca proporcionar 

condições de crescimento a todos, dentro de suas potencialidades. 

14.  Ensino Fundamental 

Nos termos do Art. 32 da LDB Nº 9.394/96, são os seguintes objetivos do 

ensino fundamental: 

 O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos, o 

próprio domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

 A compreensão do ambiente natural, da tecnologia, das artes e dos valores em que 
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se fundamentam a sociedade. 

 O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 

 O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e da 

tolerância recíproca em que se assenta a vida sexual. 

 O domínio de competências e habilidades que levem a consciência da cidadania e 

facilitem a melhor inserção do educando no ambiente escolar. 

15. Durações das Modalidades de Ensino e Carga Horária 

Com a suspensão de aulas em função do novo Coronavírus, o ministério da 

educação orienta a reorganização do calendário escolar conforme a lei 14.040/2020. Com 

isso, as escolas de educação básica e instituições de ensino superior ficam liberadas de 

cumprirem em 2020, o mínimo de dias letivos previsto em lei. Mas a carga horária deverá 

ser mantida, com exceção do ensino infantil. 

A Lei 14.040/20, que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades 

cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano em razão da pandemia de Covid-

19. 

 Nesse contexto, a reorganização do calendário escolar do município de 

Centenário ficou da seguinte forma: 

 162 dias letivos; 

 27 semanas; 

 6 dias semanais. As aulas são distribuídas de segunda - feira a sábado.  

16. Calendários Escolares 

          A Unidade Escolar adere o calendário padrão da SEDUC, porém é feito 

adequações de acordo com a necessidade da escola. 

17. Grades Curriculares 

        A grade do ensino fundamental é organizada por disciplinas e horários, 

encontram - se anexadas ao presente projeto.    

17.1. Organização e Composição Curricular 

 O ensino fundamental está organizado em anos iniciais e anos finais, os 

currículos são organizados de acordo com o Art. 26 da LDB 9.394/96, em componentes 

curriculares - base nacional comum e componente curriculares – partes diversificadas. 
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18. Base Nacional Comum Curricular 

 Língua Portuguesa; 

 Arte; 

 Educação Física; 

 Língua Estrangeira Moderno-Inglesa 

 Matemática; 

 Historia; 

 Geografia; 

 Ciências; 

 Ensino Religioso. 

 Projeto de Vida 

18.1. Partes Diversificadas (Temas Transversais). 

 Ética e Cidadania; 

 Música 

 Diversidades Culturais; 

 Educação Ambiental; 

 Saúde-PSE; 

 Orientação Sexual; 

 História e Cultura afro brasileira e indígena; 

 Direito das crianças e adolescentes. 

Observações: 

 A parte diversificada do currículo segue os referenciais - Temas Transversais - 

utilizados para contextualizar, sempre que possível, os conteúdos das disciplinas da 

Base Nacional Comum. 

 O ensino religioso, de caráter obrigatório dentro do calendário escolar, será 

ministrado de acordo com o previsto no Art. 33, parágrafo segundo, da LDB Nº 

9.394/96. 

19. Acompanhamento Pedagógico aos Professores. 

Durante o período de pandemia o Coordenador Pedagógico será responsável 

por coordenar, apoiar, gerenciar, e supervisionar todas as atividades remotas, desde o 

planejamento até a distribuição e recebimentos das apostilas.                                      
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20. Biblioteca. 

A Biblioteca é um importante espaço pedagógico da escola, sua utilização tem 

contribuído com o processo de ensino e aprendizagem, neste período é necessário que haja 

uma organização planejada e coerente com a realidade o atendimento dos alunos sem 

aglomeração. 

BIBLIOTECARIAS/O 

                                             Maria do Remédio Barreira de Oliveira Arruda 

Formação: Normalista 

             José Ferreira da Cruz  

Formação: Normalista 

 

21. Acompanhamento da aprendizagem dos alunos: 

A cada bimestre é acompanhado o índice de desenvolvimento da aprendizagem 

dos alunos através das apostilas respondidas pelos mesmos. 

22. Acompanhamento da Frequência dos Alunos 

A frequência de cada bimestre será acompanhada através do recebimento e devolução das 

apostilas. 

23. Conselho de Classe Pedagógico 

Neste período o conselho de classe será um espaço onde serão discutidas as 

questões educativas e pedagógicas da escola, com o objetivo de manter constantemente o 

padrão de qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos. 

Pré – conselho: Ocorre uma semana antes do encerramento do bimestre, professores e 

coordenadores se reúnem para avaliar a distribuição das apostilas, contatos dos alunos com 

professores e verificar se há alunos faltosos na busca das atividades.  

Conselho: No conselho de classe deve ser avaliados os seguintes itens: 

Aprendizagens dos alunos; 

Desempenho dos docentes; 
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 Resultado das estratégias de ensino empregadas; 

Adequação da organização curricular. 

Pós – conselho: Ocorre com base nas decisões tomadas no conselho de classe se houver 

necessidade.   

24. Dimensão Administrativa 

A equipe administrativa da escola presta um serviço de acordo aos 

documentos, leis vigentes e superiores atuantes. Objetivando atender a comunidade escolar 

e local, se dispõe em atualizar ações diárias, quando necessário, buscando inovar técnicas 

que possa facilitar um bom atendimento a sua clientela. 

A Escola Municipal Gustavo Costa tem a seguinte estrutura administrativa: 

 Direção; 

 Secretaria; 

 Coordenação Pedagógica; 

 Orientação Educacional; 

 Supervisão Escolar, servidora da Secretaria Municipal de Educação 

 Biblioteca; 

 Sala de Atendimento Especializado. 

 

25. Dos serventes de ASG, Merendeiras, Vigias, Guardas Noturnos.    

Auxiliar de serviços gerais 

Merendeiras 

Elizethe Ferreira Coêlho  2º Grau Completo 

Maria da Gloria Galvão da Silva  2º Grau Completo  

Aurileide Alves dos Santos Pereira   2º Grau Completo médio básico 

Aurineila Damasceno Costa 2º Grau Completo médio básico 

Rosaline Alves Costa  2º Grau Completo médio básico 

Luzivânia Ferreira Vanderley 2º Grau incompleto 

Sebastiana de Jesus Galvão da Silva 2º Grau completo 
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Marilza Souza Lima 2º Grau Completo  

Dheime Alves Costa 2º Grau completo 

Vigias Noturnos: 

Raimundo Rodrigues Brito  2º Grau Completo 

Sebastiao Araújo Coelho  Tecnólogo Análise e Desenvolvimento em 

Sistema. 

 

26. Participação dos Pais  

A Escola, por meio das redes sociais, contatos por telefones, comunicados e 

entre outras formas de comunicação vem buscando mais do que nunca neste período de 

pandemia, a aproximação da família junto a Unidade escolar. 

Buscamos sempre o envolvimento efetivo dos pais na escola no intuito de 

resgatar a função primeira da família de participar ativamente da vida dos filhos.  

Acreditamos que podemos em constante parceria com as famílias, formar 

pessoas críticas e conscientes de seus direitos e deveres.  

 

27. Participação da equipe de profissionais que atuam na Unidade Escolar 

Diante desse cenário de incertezas, destaca-se a relevância do papel e da 

atuação do gestor e de toda equipe de profissionais que atuam na Unidade Escolar 

procurando conhecer as condições de vidas, as aspirações da comunidade e provendo a 

seus alunos de forma especifica suporte necessário para assegurar o direito do ensino e 

aprendizagem a todos. Portanto toda equipe desta Unidade Escolar permanece empenhada 

no planejamento, elaboração e execução de todas as atividades voltadas para os alunos.  

28. Desenvolvimento profissional contínuo/formação continuada e a prática de 

desempenho 

A formação continuada permite ao professor se apropriar de teorias, métodos, 

técnicas de autonomia no trabalho. A capacitação do educador nunca é adquirida por 

completo, uma vez que ler jamais se esgota e ela se dá quando, juntos, os profissionais da 

educação se dispõem a construir consensos éticos sobre o que é educar num contexto 

democrático.  
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Diante desse pressuposto notamos que a formação continuada denota uma 

importância muito grande no âmbito escolar, isto porque através de estudos o individuo 

consegue melhorar e ampliar seus conhecimentos diante de assuntos inovadores.  

A formação continuada contribui para um bom desenvolvimento pessoal e 

profissional dos docentes, dando a esses, oportunidades, qualificação profissional e 

competência técnica. Esse aperfeiçoamento deve acontecer no espaço escolar, é ali que o 

professor desenvolve seu profissionalismo. É nesse espaço educativo que os professores 

podem trocar ideias, compartilhar as experiências bem-sucedidas e aperfeiçoá-las ainda 

mais.  

Neste período de pandemia o Programa de Formação Continuada acontece 

online e será desenvolvido de acordo orientações da SEDUC (através de Plataformas), 

lembrando que o município ainda não contempla essas formações independente.  

 

29. Avaliação de Desempenho do Servidor 

Avaliar o servidor significa buscar meios para que ele melhore a sua prática 

pedagógica, através do diagnóstico e buscando soluções para o seu sucesso. A LDB (Art. 

67 inciso IV) fala da avaliação de desempenho que será ponto favorável à progressão, além 

disso, contribui com a permanência na função que o profissional exerce.  

A avaliação de desempenho dos servidores da Rede Municipal de Ensino 

ocorre de acordo às diretriz Estadual, devido o município ainda não possuir o Sistema 

Próprio de Ensino. 

 

30. Clima Organizacional 

Um dos fatores que determinam a eficácia da instituição é o ambiente escolar, 

com esse intuito de favorecer aos educadores um ambiente organizado e limpo, e o que 

vem contribuindo para esse clima é o bom relacionamento entre a equipe na execução de 

suas tarefas, tanto por parte da direção, professores, funcionários, pais e alunos.  Para que 

haja comunicação e qualidade de atendimento a equipe diretiva realiza reuniões com 

professores mantendo todo protocolo de distanciamento, fator este que contribui para 

manter o bom  funcionamento da instituição. 
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31.  Dimensão Jurídica 

 A unidade de ensino busca propiciar um serviço atualizado dentro das 

determinações legais. Para isso temos a nosso dispor ofícios, normativas, pareceres, 

decretos, resoluções, leis, regimento escolar, calendário escolar e procedimentos a serem 

seguidos que norteiam nossa jornada na presente instituição. 

32.  Observâncias dos Direitos e Deveres 

Qualquer atividade a ser realizada no interior da escola que visa o trabalho 

coletivo não é uma tarefa fácil, porque de fato as pessoas devem estar envolvidas e 

comprometidas, muito mais ainda quando se trata do Regimento Escolar. Assim a Unidade 

Escolar realiza bimestralmente o Estudo do Regimento Escolar visando o conhecimento do 

conjunto de normas e regras que regulem a sua atividade, impondo limites, estabelecendo 

direitos e deveres. 

33. Valorização e Reconhecimento do Trabalho Escolar 

Diante de tudo que vem acontecendo por causa do novo Coronavírus Unidade 

Escolar não fará nenhum evento que possa aglomerar pessoas em reconhecimento do 

trabalho da equipe no que se refere a eventos e datas comemorativas. 

 

34.  Organização dos Registros Escolares 

 Sabe-se da necessidade de um órgão ou instituição ter um departamento 

destinado a tratar dos seus assuntos burocráticos e em uma instituição de ensino a 

secretaria é o departamento responsável por essa atividade. Onde envolve, arquivamento 

de documentos dos servidores e arquivamento escolar e pessoal dos discentes. 

A secretaria da Unidade Escolar procura atender a comunidade com agilidade 

sua clientela na medida do possível, sempre que um documento é solicitado procura 

expedir com agilidade. 

O primeiro contato que o aluno tem com a escola é ao se matricular, a partir daí 

é criada uma pasta para ele, onde todos os seus documentos serão arquivados, assim como 

a ficha individual de cada ano que ele cursar no estabelecimento. 

 O registro da frequência dos servidores é feito através do ponto eletrônico, onde 

no inicio e  final do expediente o servidor assina o dia do trabalho. 
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 São registrados em livro ata todas as reuniões do colegiado, dos pais, da 

associação de pais e mestres, das adaptações, das dependências, e no final de cada ano 

letivo é feita uma ata dos resultados finais com as notas de todos os alunos bem como as 

disciplinas e o ano. 

Neste contexto, o secretário geral da unidade escolar  é responsável pelas 

atividades de fundamental importância no âmbito escolar, sendo assim, sua equipe deve ser 

composta por membros responsáveis e de alta confiança, para que as atividades sejam 

executadas de maneira adequada. 

A matrícula ou sua renovação será solicitada na secretaria da unidade escolar 

pelo candidato, ou se menor de idade, pelo responsável. 

A Unidade Escolar pública não poderá efetuar matrículas de alunos que já 

estejam matriculados e cursando em outra escola pública simultaneamente. Exceto no caso 

da sala de recurso. 

O aluno que apresentar necessidades educacionais especiais poderá ser 

matriculado em qualquer época do ano, mesmo depois de transcorridos trinta por cento dos 

dias letivos, sendo-lhe garantidas as mesmas prerrogativas dos alunos das classes comuns. 

É condição para a matrícula a concordância expressa do responsável ou do 

aluno maior, conforme o Art.65 do Regimento Escolar. 

A matrícula em qualquer ano do Ensino Fundamental: 

 por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento o ano ou período 

anterior na própria escola; 

 por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas do país ou do 

exterior considerando o resultado final da escola de origem. 

 independentemente de escolarização anterior, mediante classificação e 

reclassificação; 

Considerar-se-á a legislação vigente quanto: 

 Aos dados que devem constar no histórico escolar; 

 A matrícula de aluno com estudos feitos no exterior; 

 A transferência; 

 Ao aproveitamento de estudos; 

 Á adaptação; 
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Documentos exigidos para a efetivação da matrícula: 

 Documento do aluno: CPF,RG e Certidão de nascimento; 

 Documentação do responsável: (CPF, RG, reservista, Certidão de Nascimento ou 

Casamento); 

 Comprovante estudantil (declaração ou histórico); 

 Comprovante de endereço; 

 Cartão SUS; 

 Cartão de Vacina.  

35. Arquivo Escolar 

São livros de Escrituração da Unidade Escolar os livros de atas de: 

 Resultados finais; 

 Regularização de vida escolar; 

 Exames especiais; 

 Conselho de classe; 

 Adaptação; 

 Reuniões; 

 Dependência; 

 Quando necessário, a Unidade Escolar lançará mão de outros livros. 

A Secretaria da U.E. Disporá: 

 Um arquivo ativo para guardar documentos relativos à vida escolar dos alunos, 

professores e demais funcionários da ativa; 

 Um arquivo passivo para guardar documentos referentes à vida escolar dos alunos, 

e à vida funcional de professores e demais funcionários que deixaram a U.E. 

Secretário é responsável pelos arquivos, vedado seu manuseio por pessoas 

estranhas ao setor. 

36.  Ponto Eletrônico 

 É importante na vida do servidor, pois através dele fica registrado os dias 

trabalhados para fins de aposentadoria, comprovação da frequência e assiduidade às 



 

 

27 

 

atividades escolares, é , supervisionado e acompanhado pelo coordenador de Programas e 

Projeto da Secretaria Municipal de Educação. 

37.  Transferência 

O pedido de transferência de alunos do Ensino Fundamental será exigido ao 

Secretário geral da U.E. pelo aluno ou, se menor, pelo pai ou responsável. 

O pedido de transferência será deferido independentemente de época, e a 

declaração terá validade de sessenta dias. 

 

38. Registros de Adaptações 

 Os alunos transferidos de outras Unidades Escolares que não disponibilizam 

em seu histórico a quantidade de horas/aulas com a matriz curricular adotada pelo Estado, 

são comunicados de sua situação e da necessidade de fazer adaptações, essas são aplicadas 

em forma de trabalhos extraclasses e são registradas bimestralmente em livro próprio. 

39.  Preservação do Patrimônio Escolar 

O Controle dos Bens Patrimoniais é o conjunto de procedimentos, normas e 

atividades utilizadas pelo Poder Executivo do Estado para fiscalizar o movimento, a guarda 

e conservação do patrimônio sob sua responsabilidade. E são geridos pela Secretaria da 

Administração através da Diretoria da Administração, Finanças, Material, Patrimônio e 

Serviços Gerais. 

A Unidade Escolar busca acompanhar o consumo de água, energia e telefone 

através da verificação constantes nas instalações hidráulicas, nas torneiras e banheiros para 

descobrir vazamento. 

40. Integração Escola Comunidade e a Captação e Aplicação de Recursos Didáticos e 

Financeiros 

Conscientes de que a escola é um espaço importante no processo de interação 

da comunidade, ressaltamos que é essencial que os pais, os alunos e a comunidade se 

interajam, participando do processo educacional, propiciando a criação de um espaço do 

conhecimento comunitário, diversificando o ambiente científico e cultural.  
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Nos dias de hoje, é comum no meio educacional, lidarmos com algumas 

situações de confronto entre a comunidade e a escola, tornando difícil muitas vezes a 

integração da escola com família. O que contribui para isso é a falta de compromisso dos 

pais e alunos que se omitem da responsabilidade diante dos desafios que lhe são propostos, 

deixando de contribuir para a formação dos filhos e bom desempenho das atividades 

escolares. Na tentativa de minimizar essa situação promover-se-á reuniões periódicas com 

os pais para debater e analisar propostas de melhorias da Unidade Escolar. 

A construção e o desenvolvimento do convívio democrático na escola é um 

processo que se realiza a cada dia, com a participação de toda a comunidade interna e 

externa. 

41. Conhecimento e Elaboração de Normas e Orientações Escolares 

A implementação do Projeto Político Pedagógico, é condição para que se 

afirme ou se construa simultaneamente a identidade da escola, como espaço pedagógico 

necessário à construção do conhecimento e da cidadania. 

Na busca de integração e envolvimento de toda a escola na explicitação dos 

temas e subtemas, estão as metodologias de ensino abordadas no P.P.P. dessa Unidade 

Escolar, onde foram também elaboradas de forma mais dinâmica. Utilizaram-se 

procedimentos como pesquisa de campo, a qual tem como base, problemas e necessidades 

escolares, articularam-se ações pedagógicas da escola, num espaço-tempo suficiente para 

que houvesse a construção de conhecimentos, conscientização e envolvimento da 

comunidade na busca de soluções para seus problemas. 

Este projeto foi construído com a participação e envolvimento de todos os 

servidores, alunos, pais e responsáveis e comunidade em geral, em cada etapa, 

proporcionando oportunidades de transformar as metodologias do ensino e aprendizagem, 

no sentido de melhorar todo o processo educacional desta Unidade de Ensino, adaptando á 

realidade local e valorizando o conhecimento prévio dos educandos. 

Desde o preparo deste projeto, até a sua execução contínua, haverá 

acompanhamento sistemático em todas as suas etapas através de fichas formuladas, 

respectivas a cada situação. 
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42.  Gestão Participativa  

A gestão participativa é um modelo administrativo que valoriza a participação 

de todos, fundamentada em sólidos atributos, como colaboração, confiança e liberdade. 

Onde os profissionais se sentem como parte de um projeto e atuam no sentido de 

impulsioná-lo. 

 A gestão da escola Municipal Gustavo Costa promove meios que propiciam a 

participação da família, dos funcionários, da Associação Comunitária de Pais e Mestres, 

dos colegiados, equipe diretiva e docente, uma equipe engajada e propensa a se alinhar aos 

objetivos corporativos e a oferecer resultados mais produtivos e satisfatórios.  
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

ESTRUTURA CURRICULAR ANOS INICIAIS 
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ESTRUTURA CURRICULAR ANOS FINAIS 

 

 

 

 

 


