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Ano 2018

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Cecília Meireles

Educação Infantil e Ensino Fundamental

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

MAIO / 2018

Mirtes de Lourdes Garuba Combat - Diretora

Maria Ignêz  C. de Segadas Vianna - Diretora Adjunta

Rosali Pinto Rodrigues - Diretora Adjunta 

Handreiza Saviolli Jandre – Serviço de Orientação Educação

Mara Rubia Ribeiro – Serviço de Orientação Pedagógica

Professores da Educação Infantil – manhã e tarde

Professores do Ensino Fundamental – manhã e tarde
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A importância do projeto político-pedagógico está no fato de 
que ele passa a ser uma direção, um rumo para as ações da escola. É 

uma ação intencional que deve ser definida coletivamente, com 
conseqüente compromisso coletivo.

Betini. Geraldo Antônio, in:

A Construção do Projeto Político-Pedagógico da Escola.

3. MARCO REFERENCIAL: MISSÃO

                                       “A Natureza faz do homem um ser natural;
                                           a sociedade faz dele um ser social;

                                             somente o homem e�  capaz de fazer de si
                                               um ser livre.”                             

                                                                                       Rudolf Steiner

A Escola Municipal Cecília Meireles adota a Pedagogia Waldorf que concebe o ser humano como uma unidade em todos os seus aspectos e sobre esse
princípio fundamenta toda a prática educativa.
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Parte da hipótese de que o ser humano não está determinado exclusivamente pela herança e pelo ambiente, mas também pela resposta que do seu
interior é capaz de realizar, em forma única e pessoal, a respeito das impressões que recebe. Considera que o homem ao nascer é portador de um potencial de
predisposições e capacidades que, ao longo de sua vida, lutam por desenvolver-se.

A partir de uma visão antropológica, a nossa Escola em que atua com a Pedagogia Waldorf propõe uma concepção sobre o homem que abrange todas as
dimensões humanas, em íntima relação com o mundo; explica e fundamenta o desenvolvimento dos seres humanos, segundo princípios gerais evolutivos que
compreendem etapas de 7 anos, denominadas setênios.

Cada setênio apresenta momentos claramente diferenciáveis, nos quais surgem ou despertam interesses, perguntas latentes e necessidades concretas.  

Esta observação, fundamentada no conhecimento profundo das características evolutivas e no conhecimento da conquista paulatina do desenvolvimento
do educando, requer que a ação pedagógica promova, facilite e maximize a aprendizagem e dê  resposta aos interesses, perguntas latentes e necessidades
concretas da criança. Pois é só respondendo à expectativa presente no educando que a aprendizagem adquire caráter significativo.

A educação assim entendida transcende a mera transmissão de conhecimentos e se converte em sustentação do desenvolvimento integral do educando,
cuidando que tudo o que se faça tenha como meta a formação de sua cognição, assim como o cultivo de sua sensibilidade e a manutenção do seu interesse no
aprender.

Em conseqüência, esta Unidade de Ensino que adota a Pedagogia Waldorf  organiza os conteúdos curriculares no tempo e no ritmo adequados à situação
evolutiva específica da criança, cultivando a ciência, a arte e os valores morais em consonância com as metas curriculares legais.

A nossa Escola dá especial atenção para que no ensino se encontrem entretecidos pontos de vista científicos e estético-artísticos com os aspectos
relativos ao respeito profundo e à admiração ante o mundo e os outros seres humanos.

4. APRESENTAÇÃO

Nome da instituição: Escola Municipal Cecília Meireles
Endereço completo: Rua Tohoro Kassuga, 218 – Cascatinha – Nova Friburgo – RJ      CEP: 28621-360 
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Telefone/e-mail: (22) 2528-3192 / ewceciliameireles@hotmail.com

Criação da escola: criada pelo Decreto 424/2004
      CNPJ: 12.076.325/0001-37

Código INEP: 33145920
Código do órgão regional de ensino: 00140
Nome do órgão regional de ensino: Serrana II
Localização/zona da escola: urbana

Dependência administrativa: Municipal

Modalidades de Ensino: 

A Escola Municipal Cecília Meireles oferece à Comunidade do Cascatinha seus arredores e outros bairros as seguintes modalidades de ensino:

 Educação Infantil: Maternal II e III e Pré-escolar: Pré I e Pré II em turno Integral 

 Ensino Fundamental: Anos Iniciais: 1º ao 5º ano em turno integral 7h30min às 16 horas

 Ensino Fundamental: Anos Finais: 6° e 7° anos (7° ano a partir de 2017) no horário de 7h30min as 15horas.

Nome da U.E.:           ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES

Número de turmas por turno:     13(Integral)      Número de alunos por turno: (integral)

1º Turno:
--------

2º Turno:
--------

3º Turno:
--------

Total:
13

1º Turno:
--------

2º Turno:
--------

3º Turno:
--------

Total:
249 
(Integral)
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                                        QUANTITATIVO DE ALUNOS POR TURMA

INTEGRAL

TURMA QUANTIDADE DE ALUNOS  
MATERNAL II 17
MATERNAL III 17
PRÉ MULTI – A 18
PRÉ MULTI – B 17
PRÉ MULTI – C 17
1º ANO 27
2º ANO 22
3º ANO 19
4º ANO 21
5º ANO 23
6º ANO 21
7º ANO 13
8º ANO 17

QUANTITATIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1O TURNO 2O TURNO 3o TURNO
FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE
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PROFESSOR 18 PROFESSOR 05 PROFESSOR ---------

ADMINISTRATIVO 03 ADMINISTRATIVO 04 ADMINISTRATIVO ---------

APOIO 07 APOIO 05 APOIO ----------

ORIENTADOR 
EDUCACIONAL

01 -------- --------- -------- ---------

-------- -------
ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO

01 ------- --------

 ORIGEM DA CLIENTELA ATENDIDA 

Em nossa Escola os alunos são em sua maioria oriundos de famílias de trabalhadores de confecções de moda íntima, empregadas domésticas e, em menor
número, profissionais liberais e professores. 

Tem a característica de receber alunos de diversas classes sócio-econômicas-culturais. Os alunos vêm de diversos bairros da cidade e migrando de outras
cidades. 

HISTÓRICO DA ESCOLA

O trabalho desta escola iniciou em 01 de agosto de 1988. Houve várias transformações ao longo do tempo, desde o primeiro passo como um grupo de
estudos e de pais (antigo Núcleo Pedagógico da Nascente) à vinculação ao poder público em 2000 (atual Escola Municipal Cecília Meireles). 

Desde o sue início a presença dos pais foi e é fundamental. 

Em 1989, recebemos em doação o terreno onde até hoje funciona a escola.

No ano de 1999 o terreno e o prédio da Escola Nascente são doados para a Associação Crianças do Vale de Luz (ACVLUZ), com o objetivo de que a
escola se tornasse pública. Amplia-se o convênio para mais uma escola: a Nascente, cujo nome passa a ser Escola Municipal Cecília Meireles. A Escola
Municipal Cecília Meireles passa a ter o funcionamento integral, com mais de onze horas de funcionamento diário, para a Educação Infantil.
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No ano de 2003 foi assinado o convênio exclusivo para a Escola Municipal Cecília Meireles junto ao município, que passava a acolher alunos do Ensino
Fundamental.  DE 2000 em diante, iniciou-se esta escola pública Waldorf com autonomia pedagógica como anexo do Vale de Luz até 2003, quando conquista a
emancipação como escola pública. Nesse meio tempo a Associação Crianças do Vale de Luz, aprovou projeto junto  à Softwear AG da Alemanha, que doou o
valor para a construção do novo prédio, atualmente sede de toda a parte da Educação Infantil, secretaria, sala de atendimento, cozinha e pátio interno da escola. 

Assim como no início de tudo, a Pedagogia Waldorf perpassou vários espaços, que foram construídos com o esforço conjunto do corpo pedagógico, grupo
de pais, pessoas que ali estavam no dia-a-dia e inúmeras pessoas dedicadas a levar adiante preceitos de liberdade e respeito presentes na prática do trabalho. Dos
13 alunos em agosto de 1988, hoje contamos com 174 alunos entre 02 e 11 anos de idade, que estudam na escola em período integral. 

    

5. CONTEXTO FÍSICO DA LOCALIZAÇÃO

Constituída de 3 prédios, num total de 12 salas de aula. Possui 575,35 m² de área construída dentro de um terreno com árvores nativas mantendo traços
originais da Mata Atlântica na área total de 7.708 m². 

A Escola Municipal Cecília Meireles recebeu o Diploma de Mérito Ambiental do Conselho Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Nova Friburgo, em 2005. 

A Escola é abastecida pela rede pública de água e luz e possui fossa séptica. O lixo é coletado periodicamente. Nas dependências da Escola, conta-se
ainda com Secretaria, Sala dos Professores e Biblioteca, Cozinha, Parques Infantis, áreas livres, horta pedagógica, composteira e recolhimento de lixo reciclado.

A instituição está situada a Tohoro Kassuga.  O nome desta rua foi dado em homenagem a um dedicado plantador de caqui e no terreno ainda temos
árvores plantadas nesta época.
Antigamente a rua era conhecida pela comunidade, como rua da lama, por não ter pavimentação e ser muito íngreme, causando muitos contratempos aos
moradores. A rua tem mudado de aspecto desde a pavimentação e reforma das casas, mas ainda hoje, temos a utilização e carroça para pequenos serviços. Sr
Voltério, antigo morador, utiliza uma charretinha  como meio de transporte e  durante o ano faz recolhimento de entulhos e sobras de construções (janelas,
portas, armários, fogões, geladeiras) e cria porcos, cavalos, patos, galinhas...) . Na nossa Festa Junina, ele completa a imagem folclórica desta festa, quando traz
a lenha pra fogueira da Festa Junina, em sua charretinha.

Essa rua inicia na Praça do Cascatinha indo até a Rua D. João VI. Essa praça possui um pequeno quiosque e uma mesa de jogos utilizada pelos idosos.
Antigamente havia uma pequena quadra e um parquinho que foi deteriorando com o tempo e hoje temos um espaço pouco utilizado e com má freqüência, em
alguns horários do dia e da noite.
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O sistema de transporte é público tendo um ponto a 7 minutos da escola. Próxima a praça temos um pequeno comércio com padaria, açougue, quitanda,
farmácia e um pequeno armarinho em que os donos, já bem idosos, servem toda a comunidade com simpatia e cordialidade. Este armarinho foi o primeiro
comércio instalado nesta praça e existe desde a década de 50, quando o bairro tinha como meio de subsistência o plantio de flores. Em frente ao comércio temos
o ponto final do ônibus em que a comunidade desembarca para ir para escola. O bairro não possui um posto de saúde. A comunidade busca em Olaria, o bairro
mais próximo, o atendimento médico. O saneamento é de responsabilidade de uma concessionária e todas as casas recebem saneamento básico e água potável,
sendo esta recolhida em  represa do próprio bairro.
Há no bairro mais uma escola municipal que atende alunos até o 5º ano.

Temos no bairro um belo parque municipal  com cachoeiras,  piscina natural,  onde já foi utilizado como camping.  Este é muito frequentado pela
comunidade e por moradores de outros bairros, com serviço de polícia florestal para garantir a preservação da fauna e da flora. 
No bairro temos outras cachoeiras, que são utilizadas pelos moradores. Em alguns  hotéis do bairro, são oferecido atividades ecológicas. 
Existe uma Associação de Preservação Ambiental, a APA.

6. CONTEXTO SOCIAL E CULTURAL

Nossa escola está inserida em uma comunidade diferenciada. Temos  trabalhadores da moda íntima, caseiros, empresários, turistas,
veranistas aposentados, pedreiros e também pessoas oriundas da cidade do Rio de Janeiro, em busca de uma melhor qualidade de vida. 

O parque municipal é um espaço de lazer da comunidade, assim como restaurante, botecos e bares noturnos. No alto de uma colina, neste mesmo
espaço, temos a igreja Católica Igreja do Divino do Espírito Santo cuja festa anual é muito prestigiada pela comunidade. Temos também, no bairro, alguns
templos evangélicos muito freqüentados pelas famílias da nossa escola. 

No âmbito de moradias, a situação é atípica. Grandes casas em estilo europeu e pequenas casas simples com poucos cômodos e famílias dividindo o
mesmo  quintal.  Este  fato  nos  apresenta  uma  realidade  de  desigualdade  social,  que  se  reflete  no  nosso  cotidiano,  sendo  um desafio  pedagógico/social
permanente,  que toda equipe abraça como uma tarefa para que o aluno parta da aceitação do diferente a uma contribuição para uma futura mudança de
paradigma.

Há uma carência de espaços de lazer para as famílias com suas crianças e jovens ocasionando um problema social, na comunidade. 
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Realizamos uma parceria com o CRAS no atendimento de solicitações de matrículas e também com a AFAPE, APAC, APAE pra encaminhamento de
atendimentos. 

Firmamos uma parceria com entidades suíças, pais e eventos para a construção de um novo prédio com 04 salas. (Falar de Marcel Schuenk)

A comunidade também esteve presente na escola ministrando aulas de artesanato, brinquedos, culinária e capoeira, através do Projeto Escola Aberta,
vinculado ao programa Educação Integral, do Governo Federal.

As dependências da escola são utilizadas duas vezes por mês pelo Curso de Formação em Pedagogia Waldorf, para cerca de 80 alunos e professores de
Nova Friburgo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Temos um bom e ativo relacionamento com o Conselho Escolar que é composto por pais, funcionários e professores da nossa escola. 

7. RECURSOS

A escola está situada em um belo espaço físico. Temos alamedas para a entrada dos prédios, cercas vivas, árvores, plantas e flores. Onde funciona o
Ensino Fundamental, as salas foram reformadas e adaptadas para serem utilizadas como salas de aulas. O prédio do Ensino Infantil foi uma construção feita
com a participação efetiva  de toda  a  comunidade de  pais,  professores  e  funcionários,  sendo elaborado um projeto  para as  necessidades  específicas  dos
pequenos. A arquiteta que realizou a obra é mãe de uma ex-aluna e realizou a obra com extremo capricho, respeitando  as condições ecológicas do terreno. 

Temos ainda mais um prédio, com 4 salas, que está em construção. Duas delas já estão terminadas e são utilizadas paras classes do 4 e 5º anos.

Espaços para atividades pedagógicas:

 05 salas para Educação Infantil 

 08 salas de Ensino fundamental 

 1 sala de leitura

 1 sala de professores

 1 sala de O.P.

 1 sala para material pedagógico

 01 sala de material para horta
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 01 refeitório

 06 pátios 

 01 varanda

 01 pátio interno

 01 cozinha pedagógica

 Secretaria com equipamentos

As condições hidráulicas e sanitárias são condizentes às necessidades escolares. 

8. GESTÃO

A equipe de gestão é composta de um diretor e duas diretoras adjuntas, indicadas pela Associação C. do Vale de Luz, através de um convênio firmado
com a PMNF, que tem por objeto a cooperação técnica entre as partes. 

O  gerenciamento  dos  recursos  financeiros  oriundos  destes  programas  são  realizados  pela  equipe  gestora  e  a  coordenadora  do  projeto,  com a
participação do Conselho Escolar e professores, através das reuniões de planejamento.

A secretaria funciona com o apoio da equipe de gestão, no horário das 7h00 às 17h30, com dois computadores e duas impressoras. Toda a estrutura da
secretaria está organizada de acordo com as normas estabelecidas pela equipe da Inspeção Escolar da SME. A inspetora da SME, responsável pela escola, faz
sua visitação e os encaminhamentos necessários, sendo suas indicações seguidas pela equipe gestora. 

Para o atendimento de solicitação de matrícula, seguimos os critérios da SME, para oferta de vagas. Temos uma lista de espera, quando a vaga não está
disponível. Apresentamos a escola pública e uma breve apresentação dos princípios pedagógicos da metodologia adotada pela escola. Realizamos uma primeira
reunião para os pais recém matriculados, para melhor acolhê-los. 
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Conselho Escolar

CONSELHO ESCOLAR FOI CRIADO EM JUNHO DE 2011- AS REUNIÕES SÃO REALIZADAS MENSALMENTE. ELEITOS EM 2016

MEMBROS DO SEGUIMENTO DE PAIS

TITULAR: ANA LUIZATEIXEIRA CAMPOS . anafuturo@yahoo.com.br

SUPLENTE: ALEXANDRE JOSÉ DA SOUZA .alexjsouza@77gmail.com

MEMBROS DO SEGUIMENTO DE COMUNIDADE

TITULAR: DIOCRACIA DE FÁTIMA DE FARIA :CEL – 9 9999-0262 / 2522-9326
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SUPLENTE:VITOR ARTHUR VIEIRA DA SILVA : vieira@gmail.com

MEMBROS DO SEGUIMENTO PROFESSORES

TITULAR: JULIANA DE ALMEIDA GENUNCIO: juligenuncio@gmail.com

SUPLENTE:FLÁVIA FERREIRA GOMES:flaviaffgms@hotmail.com

MEMBROS DO SEGUIMENTO DE APOIO

TITULAR: QUEIDE PEREIRA QUEIROZ :quequeiroz@rockehotmail.com

SUPLENTE: SILVIA LÚCIA BELLO MORIZINE: 9 9840-7027 

MEMBROS DO SEGUIMENTO DE ADMINISTRATIVO:

TITULAR: MIRTES DE LOURDESGARUBA COMBAT: mirtesgaruba@yahoo.com.br

SUPLENTE: ROSALI PINTO RODRIGUES: rosalirodrigues@hotmail.com

MEMBROS DO SEGUIMENTO PEDAGÓGICO

TITULAR: MARA RÚBIA RIBEIRO ( O.P .) : mara.rubia@hotmai.com

SUPLENTE: HANDREIZA SAVIOLI AMDRE: handreiza@yahoo.com.br
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MEMBROS DO SEGUIMENTODE ALUNO

TITULAR: FLORA GHIZI DE MELLO PARANHOS: 9 9202 – 0468

SUPLENTE: CARLOS HENRIQUE PINTO DOS REIS

Organograma de funcionários

Quadro de Funcionários 2018
 Nome do servidor Função                      Formação
1 Aline Gomes Martins Professora Letras - Pós Graduação - Docência do Ens Superior

2 Alzira Hermínia dos Santos Professora Pedagogia - Ciências Sociais

3 Ana Marli de Mello Ferreira Aux de Creche Ensino Médio Incompleto

4 Angela Maria de Souza Almeida Aux. serv. Gerais Ensino Médio

5 Augusto Lamblet Pinto Professor II /Inglês Letra /Inglês/Português

6 Barbara Ellith Mitiko Hosten Furtado Aux. de Creche Licenciatura em Pedagogia

7 Carla Guimarães Moraes Professora I Formação de Professores

8 Fabiane Aparecida Waldhelm Professora I Pós Graduação em Pedagogia/Psicologia
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9 Fabiane da Silva Resende Professora I Pedagogia

10 Flávia Ferreira Gomes Professora I Pós Graduação em Pedagogia

11 Gabriela Ribeiro Cordoeira Professora I Formação de Professores

12 Handreiza Savioli Jandre Orientadora Educacional Pedagogia/Pós Graduação em Ed. Infantil/Avaliação

13 Jadir Borges Fernandes Professor II /Português Licenciatura em Letras

14 Joel Ieker Canella Professora I História

15 Josima da Silva Professora I Formação de Professores

16 Juliana Nogueira de Lima Professora I Licenciatura em Artes

17 Karine Guimaraes Moraes Professora I Formação de Professores

18 Lívia Barradas Louvise Inspetora de aluno Licenciatura em Direito

19 Luciana Ferreira de Oliveira Professora I Licenciatura em Pedagogia

20 Mara Rubia Ribeiro Professora I Pedagogia- Gestão Escolar e Psico Pedagogia

21 Marcia Whyte Professora de Ed.Física Licenciatura Plena em Ed. Física

22 Marcos Roberto do Almo Pereira Professora I Formação de Professores

23 Maria de Fátima de Azevedo Professora Formação de Professores - Ed. Infantil

24 Maria de Lourdes Ribeiro Braga Merendeira Ensino Médio

25 Maria de Vares Cação Dolejsi Asst. Administrativo Médio Tecnico - Secretariado

26 Maria Ignez Cardote de Segadas Diretora Adjunta Pedagogia

27 Maylla Nideck Ferreira Professor II /Matemática Licenciatura/ Matemática

28 Mirtes de Lourdes Garuba Combat Diretora Formação de Professores

29 Osvaldo Fialho de Freitas Auxiliar de Serv.Gerais Ensino Fundamental

30 Patrícia Alda Camillo de Almeida Professor I Formação de Professores

31 Patrícia Bonifácio da Silva Auxiliar de Creche Ensino Médio

32 Paula Schaustz Silva Professor I Pedagogia

33 Queidi Pereira Queiroz Aux de Creche Ensino Médio

34 Raimunda Rocha Durans servente Ensino Fundamental Incompleto
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35 Raine Vieira Pimenta Júnior Professor II /História e Geografia Licenciatura em História/Geografia

36 Raphaela Medeiros Manfredini Auxiliar de Creche Ciências Contábeis

37 Rosali Pinto Rodrigues Diretora Adjunta/Prof. Formaçãode Professores

38 Silvia Lucia Bello Morizine Merendeira Ensino Fundamental Incompleto

39 Sonia Cristina Rocha Vasconcellos Inspetor de alunos Ciências Exatas

40 Talita Acrênea Nogueira Melone Professor I Formação de Professores

41 Vanessa Klaim Boy Professor I Pedagogia

PROGRAMAS:

                                  PROGRAMA NOVO  MAIS EDUCAÇÃO 2018

                                                       PLANO DE AÇÃO
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 Programa Novo Mais Educação, instituído pela Portaria nº 1.144, de 10 de outubro de 2016, observa as determinações da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) –
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – com relação ao desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura,
da escrita e do cálculo. Atende ainda ao fixado pela referida Lei quanto a progressiva ampliação do período de permanência na escola.

O fato de o Brasil não ter alcançado a meta estabelecida pelo IDEB e o desafio de buscarmos atingir as Metas 6 e 7 do Plano Nacional de Educação – PNE,
instituído pela Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, que determinam a ampliação da oferta de educação em tempo integral e a melhoria da qualidade do fluxo
escolar e da aprendizagem das escolas públicas, levou este Ministério a instituir o Programa.

O Programa Novo Mais Educação visa a ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a complementação da carga horária de cinco ou
quinze  horas  semanais  no turno e  contraturno  escolar  que  deverá ser  implementado  por  meio  da realização  de acompanhamento  pedagógico  em língua
portuguesa e matemática e do desenvolvimento de atividades no campo das artes, cultura, esporte e lazer.Os entes federados deverão observar suas respectivas
competências explicitadas nos artigos 5º, 6º e 7º da Portaria nº 1.144, 10 de outubro de 2016. Assim, as escolas públicas de ensino fundamental implementarão
o Programa por meio de articulação institucional e cooperação com as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, mediante apoio técnico e
financeiro do Ministério da Educação.

As diretrizes do Programa Novo Mais Educação são: a integração do Programa à política educacional da rede de ensino e as atividades do projeto político
pedagógico da escola; o atendimento prioritário tanto dos alunos e das escolas de regiões mais vulneráveis quanto dos alunos com maiores dificuldades de
aprendizagem, bem como as escolas com piores indicadores educacionais; a pactuação de metas entre o MEC, os entes federados e as escolas participantes; o
monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do Programa; e a cooperação entre União, estados, Distrito Federal e municípios.

                MONITORAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO
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O monitoramento do programa nas UEx será realizado via PDDE Interativo, por meio da elaboração de Relatórios Periódicos de Atividades, nos quais as UEx 
deverão informar dados sobre a implementação do Plano de Atendimento da Escola.

O monitoramento  do programa nas EEx será realizado via  PDDE Interativo,  pelo Coordenador do Programa,  que deverá validar  os  relatórios  das  UEx
vinculadas e elaborar Relatórios Globais de Atividades. O monitoramento global do programa será de responsabilidade da SEB/MEC e do FNDE.A elaboração
dos Relatórios de Atividades é condição necessária para a participação no Programa em exercícios seguintes, tanto para as UEx quanto para as EEx.

METAS:

Oferecer  educação em tempo integral no Ensino Fundamental.  A educação Integral também compõe  as ações previstas no Plano de Desenvolvimento da
Educação, o qual prevê que a formação do estudante se dá mediante  a ampliação da jornada escolar, ações na área da cultura, do esporte dos direitos humanos
e do desenvolvimento social. A escola M. Cecília Meireles oferece tempo integral organizando seu currículo distribuído no tempo diurno, respeitando  o ritmo
de desenvolvimento cognitivo, social e motor. A escola oferece  o programa até os 12 anos  aproximadamente que vai  até o 6º ano.  A escola já faz o tempo
integral e o Projeto  Novo Mais Educação vem somar com recursos humanos, didáticos e verba federal.

ESTRATÉGIA / RECURSOS

  O Programa Novo  Mais Educação é operacionalizado pela Secretaria de Educação Básica (SEB), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE),
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),  e destinado às escolas de territórios prioritários. As atividades fomentadas foram organizadas
nos respectivos macrocampos. Acompanhamento Pedagógico; Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; Esporte e Lazer; Educação em Direitos
Humanos; Cultura, Artes e Educação Patrimonial; Cultura Digital; Prevenção e Promoção da Saúde; Comunicação e uso de Mídias; Investigação no Campo das
Ciências da Natureza e Educação Econômica/Economia Criativa                                                                                                                                               

Escolha das atividades 

A escola poderá escolher três ou quatro macrocampos, dentro destes, poderá optar por cinco ou seis atividades para serem desenvolvidas com os estudantes.
Porém, o macrocampo “Acompanhamento Pedagógico” é obrigatório para pelo menos uma atividade. 
É fundamental que a escola estabeleça relações entre as atividades do Programa Mais Educação e as atividades curriculares.

MACROCAMPOS E ATIVIDADES ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA E. M. CECÍLIA MEIRELES
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 •  Acompanhamento Ped. Português  – Desenvolvimento da função social da língua portuguesa, comunicação verbal, leitura e escrita.  Compreensão e
produção de textos de diferentes gêneros em situações comunicativas, tanto na modalidade escrita quanto na modalidade oral.

•  Acompanhamento ped. Matemática– Potencialização de aprendizagens matemáticas significativas por meio de resoluções de problemas,  mobilizando
recursos cognitivos dos estudantes, jogos e brincadeiras que envolvam o ser humano como um todo.

  Atividades Complementares: Campo das Artes, Cultura, Esporte E Lazer.
CULTURA, ARTES   

      Artesanato – O artesanato enquanto manifestação popular permitirá a criação de objetos utilitários feitos manualmente. Partindo dos conhecimentos e saberes
locais, a técnica deve ser percebida enquanto elemento cultural vivo nas comunidades, pois é passada de pai para filho. O artesão expressa em sua arte, uma
espontaneidade ingênua, suas crenças, tradições e saberes, manifestando experiências e visão de mundo, a partir de suas produções artesanais concebidas na
arte popular regional de determinado território. O mosaico e suas possibilidades.

    Iniciação  Musical/Banda/Canto  Coral  – Desenvolver  a  autoestima,  a integração  sociocultural,  o  trabalho  em  equipe  e  o  civismo  pela  valorização,
reconhecimento e recriação das culturas populares. 

 Teatro/Práticas Circenses – Promoção por meio dos jogos teatrais de processos de socialização e criatividade, desenvolvendo nos estudantes a capacidade de 
comunicação pelo corpo em processos de reconhecimentos em práticas coletivas. 

  Facilitador, será responsável pela realização das 7 (sete) horas de atividades de escolha da escola lembrando que estas podem ofertar 5 (cinco) horas de
atividades complementares por semana sendo 2 (duas) atividades de Acompanhamento Pedagógico, 1 (uma) de Língua Portuguesa e 1 (uma) de Matemática,
com 2 (duas) horas e meia de duração cada.

Aos Mediadores  de Aprendizagem e Facilitadores devem ser atribuídos  no máximo 10 (dez)  turmas.  As atividades  desempenhadas  pelo  Mediador  da
Aprendizagem e pelo Facilitador serão consideradas de natureza voluntária na forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória a
celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário.

Material
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Os materiais pedagógicos e de apoio indicados para o desenvolvimento de cada uma das atividades. Para cada uma das atividades do Programa, há uma lista de 
material específico. O material  poderá ser adquirido por meio do repasse de recursos financeiros do FNDE/MEC para as UEx, ficando a escola, responsável 
pela aquisição.
Os materiais expressos nas planilhas são referenciais para efeito de cálculo de repasse de recursos e para prestação de contas, devendo a escola responsabilizar-
se pela qualidade dos mesmos, assim, como sua compatibilidade com as atividades constantes no Plano de Atendimento da Escola. As economia geradas na 
compra de materiais poderão ser remanejadas obedecendo as regras de destinação: custeio e capital. 
Poderá haver adequação para aquisição dos itens indicados no manual que compõem as atividades, de acordo com as necessidades das escolas/estudantes, 
mediante                                                                                                    

justificativa pedagógica ou operacional da escola previamente acordada com as SME.

PERÍODO

Durante o ano de 2018.

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 2018

1. APRESENTAÇÃO 

                  O Programa Mais Alfabetização - PMALFA, instituído por meio da Portaria MEC nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, é uma estratégia do Ministério da Educação
– MEC, que visa  fortalecer  e  apoiar  as  unidades  escolares  no processo de alfabetização dos estudantes  regularmente  matriculados no 1º  ano e  no 2º  ano do ensino
fundamental. 
                     O Mais Alfabetização fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que determina o
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.  Além disso, o PMALFA reconhece que a
família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem assegurar - com absoluta prioridade - a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, nos termos do art. 227 da
Constituição, bem como reconhece que a responsabilidade pela alfabetização das crianças deve ser acolhida por docentes, por gestores, pelas secretarias de educação e
pelas instituições formadoras como um imperativo ético indispensável à construção de uma educação efetivamente democrática e socialmente justa.
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                 Para ser considerado alfabetizado em Língua Portuguesa, o estudante deve compreender o funcionamento do sistema alfabético de escrita; construir autonomia
de leitura e apropriar-se de estratégias de compreensão e de produção de textos. Da mesma forma, para ser considerado alfabetizado em matemática, ele deve aprender a
raciocinar, a representar, a comunicar, a argumentar, a resolver problemas em diferentes contextos, utilizando conceitos, procedimentos e fatos matematicamente.

                 O Mais Alfabetização surgiu como uma estratégia do MEC diante dos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA do Sistema de Avaliação da
Educação Básica – SAEB, criada com o intuito de avaliar o nível de alfabetização dos estudantes, ao fim do 3º ano do ensino fundamental. Tais resultados apontaram para
uma quantidade significativa de crianças nos níveis insuficientes de alfabetização (leitura, escrita e matemática). 

              O Programa dispõe de bases no reconhecimento de que os estudantes aprendem em ritmos e tempos singulares e necessitam de acompanhamento diferenciado para
superarem os desafios do processo de alfabetização, garantindo a equidade na aprendizagem. O Programa entende que a alfabetização constitui o alicerce para a aquisição de
outros conhecimentos escolares e para a busca de conhecimento autônomo, reconhecendo, fundamentalmente, que o professor alfabetizador tem papel fundamental nesse
complexo processo. O Programa Mais Alfabetização cumpre a determinação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação –
CNE, por meio da Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, quando estabelece que nos dois primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter
como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades, para que os alunos apropriem-se do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento
de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos.
 
               O objetivo do PMALFA é fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização - para fins de leitura, escrita e matemática - dos estudantes
no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental.

                Para isso, o Ministério da Educação garantirá apoio adicional - prioritariamente no turno regular - do assistente de alfabetização ao professor
alfabetizador, por um período de cinco horas semanais para unidades escolares não vulneráveis, ou de dez horas semanais para as unidades escolares vulneráveis. 

São os seguintes critérios estabelecidos para as unidades escolares vulneráveis

I -em que mais de 50% dos estudantes participantes do SAEB/ANA tenham obtido resultados em níveis insuficientes nas três áreas da referida avaliação (leitura, escrita e
matemática); e 
II – que apresentarem Índice de Nível Socioeconômico muito baixo, baixo, médio baixo e médio, segundo a classificação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 
O Programa será implementado,  ainda,  por meio do fortalecimento da gestão das secretarias de educação e das unidades escolares e do monitoramento processual da
aprendizagem. Além disso, as formações do professor alfabetizador, do assistente de alfabetização, das equipes de gestão das unidades escolares e das secretarias de educação
são elementos indissociáveis do Programa. 

 2 FINALIDADES:
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I - a alfabetização (leitura, escrita e matemática) dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental, por meio de acompanhamento
pedagógico específico; e 
II - a prevenção ao abandono, à reprovação, à distorção idade/ano, mediante a intensificação de ações pedagógicas voltadas ao apoio e fortalecimento do processo de
alfabetização

3 DIRETRIZES DO PROGRAMA:
 
I - fortalecer o processo de alfabetização e atendimento às turmas de 1º ano e de 2º ano; 
II - promover a integração dos processos de alfabetização das unidades escolares com a política educacional da rede de ensino; 
III - integrar as atividades ao Projeto Político Pedagógico - PPP da rede e das unidades escolares; 
IV - viabilizar atendimento diferenciado às unidades escolares vulneráveis; 
V - estipular metas do Programa entre o MEC, os entes federados e as unidades escolares participantes, no que se refere à alfabetização das crianças do 1º ano e do 2º ano
do ensino fundamental, considerando o disposto na BNCC;

VI - assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do Programa; 

VII - promover o acompanhamento sistemático pelas redes de ensino e gestão escolar, da progressão da aprendizagem dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e
no 2º ano do ensino fundamental; 
VIII - estimular a cooperação entre União, estados, Distrito Federal e municípios; 
IX - fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das redes estaduais, distrital e municipais de educação e de suas unidades escolares jurisdicionadas; e 
X - avaliar o impacto do Programa na aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de gerar evidências para seu aperfeiçoamento. 

4. EXECUÇÃO
 
 O Programa Mais Alfabetização será implementado nos anos iniciais do ensino fundamental das unidades escolares públicas estaduais, distritais e municipais, por meio de
articulação institucional e cooperação com as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, mediante apoio técnico e financeiro do MEC. 

a) O apoio técnico dar-se-á por meio de processos formativos, do auxílio do assistente de alfabetização às atividades estabelecidas e planejadas pelo professor
alfabetizador, do monitoramento pedagógico e do sistema de gestão para redes prioritárias. 
b) O apoio financeiro às unidades escolares dar-se-á por meio da cobertura de despesas de custeio, via Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, devendo ser empregado: 
I - na aquisição de materiais de consumo e na contratação de serviços necessários às atividades previstas em ato normativo próprio; e 
II - no ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos assistentes de alfabetização, responsáveis pelo desenvolvimento das atividades. 
Vale esclarecer que a participação no Programa Mais Alfabetização não exime o ente federado das obrigações educacionais estabelecidas na Constituição Federal - CF, na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e no Plano Nacional de Educação - PNE.
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            A participação no Programa Mais Alfabetização é voluntária e deve ser realizada mediante termo de compromisso (Anexo I) assinado - de forma conjunta - pelo
governador do estado e pelo secretário de estado da educação, no caso de rede estadual e distrital, e pelo prefeito e pelo secretário municipal de educação, no caso de rede
municipal. 
Além da assinatura do termo de compromisso, que deverá ser inserido na plataforma de monitoramento do Programa, o Secretário de Educação deverá realizar a adesão ao
Programa no módulo Plano de Ações Articuladas - PAR do Sistema Integrado de Monitoramento e Controle - SIMEC do Ministério da Educação, indicando as unidades
escolares que poderão participar do Programa. Destaque-se que a transferência de recursos ocorrerá apenas às Unidades Executoras - UEx representativas das unidades
escolares indicadas pelas secretarias de educação que confirmarem sua adesão no Sistema PDDE Interativo. 
O professor alfabetizador poderá optar pelo apoio do assistente de alfabetização em sala de aula, comunicando sua opção à direção das unidades escolares no momento da
adesão ao Programa. 

5. COMPETÊNCIAS 

Compete ao MEC: 
I  - promover a articulação institucional e a cooperação técnica entre o MEC, os governos estaduais, distrital e municipais, visando o alcance dos objetivos do
Programa; 
II - prestar assistência técnica e financeira na gestão e na implementação do Programa; 
III - criar e implementar mecanismos de monitoramento a serem incorporados à rotina das secretarias e gestão escolar, por meio de avaliações diagnósticas e formativas; 
IV - reforçar o atendimento das unidades escolares vulneráveis; 
V - disponibilizar material formativo; 
VI - estabelecer regras para a seleção do assistente de alfabetização;

VII- dar suporte à rotina de acompanhamento sistemático, pelas redes de ensino e gestão escolar, da evolução da aprendizagem dos estudantes regularmente matriculados
no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental. 

Compete aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios:
I - assinar o Termo de Compromisso com a alfabetização das crianças no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental; 
II - realizar a adesão ao Programa e elaborar plano de gestão e plano de formação, nos quais deverão constar as atividades de monitoramento das ações e de avaliação
periódica dos estudantes e das estratégias de formação; 
III - indicar, no ato da adesão, o Coordenador do Programa Mais Alfabetização, que será o responsável por acompanhar a implantação do Programa e monitorar sua execução;
IV - garantir a realização de processo seletivo simplificado que privilegie a qualificação do assistente de alfabetização; 
V - articular as ações do Programa, com vistas a fortalecer a política de alfabetização da rede de ensino no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental; 
VI - colaborar com a qualificação e a capacitação do assistente de alfabetização, professores alfabetizadores, técnicos, gestores e outros profissionais, em parceria com o
MEC; 
VII - planejar e executar as formações no âmbito do Programa; 
VIII - reforçar o acompanhamento às unidades escolares vulneráveis; 
IX - gerenciar e monitorar, na sua rede de ensino, as ações do Programa, com vistas ao cumprimento das finalidades estabelecidas pelo Programa; 
X - coordenar a pactuação de metas do Programa entre o MEC e as unidades escolares participantes; 
XI -  acompanhar sistematicamente a evolução da aprendizagem dos estudantes atendidos pelo Programa e implementar ações  para os  casos que se fizerem
necessários; e 
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XII - garantir, no período definido pelo MEC, a aplicação das avaliações diagnósticas e formativas a todos os estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do
ensino fundamental e a inserção dos seus resultados no sistema do Programa.

Compete às unidades escolares:

I - articular as ações do Programa, com vistas a garantir o processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental; 
II - integrar o Programa à política educacional de sua rede de ensino e às atividades previstas no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar; 
III - participar das ações formativas promovidas pelo MEC, em articulação com a rede de ensino, no âmbito do Programa Mais Alfabetização; 
IV - acompanhar sistematicamente a evolução da aprendizagem dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental, planejar e
implementar as intervenções pedagógicas necessárias para o cumprimento das finalidades do Programa; 
V - aplicar avaliações diagnósticas e formativas, com vistas a possibilitar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do Programa; 
VI - aplicar, no período definido pelo MEC, as avaliações diagnósticas e formativas a todos os estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino
fundamental e inserir seus resultados no sistema de monitoramento do Programa; e 
VII - cumprir, no âmbito de sua competência, ações para atingir as metas pactuadas entre o MEC e a rede de ensino a qual pertence. 

6. ATORES 

As atividades desenvolvidas no Programa, particularmente, nas turmas de 1º ano e de 2º ano do ensino fundamental das unidades escolares serão apoiadas pelos seguintes
atores: 

I - Professor alfabetizador é responsável: 

pelo planejamento, pela coordenação, organização e desenvolvimento das atividades na sala de aula; pela articulação das ações do Programa, com vistas a
garantir o processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental regular; 
pela interação entre a escola e a comunidade, pela prestação de informações sobre o desenvolvimento das atividades para fins de monitoramento; 
pela supervisão do trabalho do assistente de alfabetização e pela integração do Programa com o PPP da escola. 

II - Assistente de Alfabetização é responsável: 
pela realização das atividades de acompanhamento pedagógico sob a coordenação e supervisão do professor alfabetizador, conforme orientações da secretaria
de educação e com o apoio da gestão escolar; 
pelo apoio na realização de atividades, com vistas a garantir o processo de alfabetização de todos os estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano
do ensino fundamental. 
pela participação do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na escola; 
pelo cumprimento da carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa; 
por auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele; 
pelo acompanhamento do desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência; 
pela elaboração e apresentação à coordenação de relatório dos conteúdos e de atividades realizadas mensalmente; 
pelo acesso ao Sistema de Orientação Pedagógica e Monitoramento do PMALFA/CAEd digital para o cadastro das atividades pedagógicas desenvolvidas, para
que o Professor ou o Coordenador da escola analisem e validem posteriormente; 
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pelo cumprimento com responsabilidade, pontualidade e assiduidade de suas obrigações com o Programa; 
pela participação nas formações indicadas pelo MEC.
 
 llI - Gestor da Unidade Escolar (diretor e coordenador pedagógico) é responsável: 

por orientar, apoiar e acompanhar com prioridade o trabalho do professor alfabetizador e do assistente de alfabetização; participar da seleção do assistente de
alfabetização, privilegiando a qualidade técnica; 
por acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos de 1º ano e de 2º ano do ensino fundamental regular; 
por lançar e atualizar os dados de execução do Programa no sistema de acompanhamento e monitoramento específico; e 
por participar das estratégias de formação no âmbito do Programa. 

IV - Coordenador da rede Estadual ou Municipal do Programa Mais Alfabetização (Quando o Programa for desenvolvido pelo estado, haverá um coordenador estadual;
quando o desenvolvimento do Programa for na esfera do município, haverá um coordenador municipal) é responsável: 
por acompanhar a implantação do Programa e monitorar sua execução nas unidades escolares de sua rede de ensino; 
pela  articulação  com  outros  técnicos  da  secretaria  que  realizem  formação,  orientação,  acompanhamento  pedagógico  das  unidades  escolares;  pela  orientação  e
acompanhamento da seleção dos assistentes de alfabetização, primando pela qualidade técnica; 
pela prestação de informações relativas à execução do Programa em sua rede para fins de monitoramento; 
pelo acompanhamento do preenchimento dos dados de execução por parte das unidades escolares participantes no Sistema de Orientação Pedagógica e Monitoramento do
PMALFA; 
pelas informações acerca da implantação do Programa; 
pela devolutiva dos dados gerenciais das aprendizagens dos estudantes que participam do PMALFA; 
pelo preenchimento das informações pela unidade executora no Sistema de Orientação Pedagógica e Monitoramento do PMALFA, conforme o § 2º do artigo 8º e o
parágrafo único  do  artigo 12 da Resolução CD/FNDE nº  7/2018.  Lembrando que essas  informações do Sistema é  condição para   o recebimento  da 2ª  parcela  para
implementação em 2018 e a continuidade no Programa em 2019. 

V - Secretário de Educação é responsável:

por articular com o chefe do Executivo a assinatura do termo de compromisso ao Programa, a fim de estabelecer, no ente federado, a prioridade central na alfabetização
de todas as crianças nos dois primeiros anos do ensino fundamental regular; 
por garantir a seleção que privilegie a qualidade técnica dos assistentes de alfabetização; articular com as instituições de ensino superior local ou da região apoio e
incentivo para participação de alunos e de ex-alunos do ensino superior, preferencialmente da pedagogia e licenciatura, para assumir o trabalho voluntário como assistente de
alfabetização; 
por garantir apoio e suporte pedagógico orientador e formativo para as unidades escolares desenvolverem com êxito o processo de alfabetização de seus estudantes;
realizar, no mínimo, a cada mês, reunião de avaliação da implementação das estratégias da Secretaria no âmbito do Programa Mais Alfabetização; 
por incentivar, orientar e acompanhar a participação dos profissionais da secretaria e das unidades escolares nas ações de formação, no âmbito do Programa; 
por apoiar a aplicação das avaliações diagnósticas a todos os estudantes matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental regular; 
por incentivar, na secretaria e nas unidades escolares, o desenvolvimento de estratégias de uso e apropriação dos resultados das avaliações diagnósticas na proposição e
na implementação de ações. 
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por estabelecer contato com diretores e coordenadores das unidades escolares para informá-los da necessidade de apresentar o Programa à comunidade escolar, em
especial, aos professores. Particularmente, os professores alfabetizadores carecem de participar dessa apresentação. 
por realizar reuniões para esclarecimentos acerca do Programa - quais os seus objetivos e qual o papel do assistente em sala de aula. 
por definir mais detalhadamente com a gestão escolar e com os professores alfabetizadores, considerando as orientações do Programa, o papel  dos assistentes de
alfabetização e como eles poderão apoiar os professores alfabetizadores na garantia do processo de alfabetização das nossas crianças. 
por definir, o mais rápido possível, com as unidades escolares a data de aplicação, correção e sistematização da primeira Avaliação Diagnóstica a ser aplicada às crianças
do 1º ano e do 2º ano do ensino fundamental regular. 
por assegurar que as unidades escolares iniciem as atividades com o Assistente de Alfabetização, em sala de aula, se possível, até o dia 16 de abril, uma vez que em 2018
o Programa terá duração de 6 meses. 
por  selecionar  os  assistentes  de  alfabetização  com  a  participação  das  unidades  escolares  e  imediatamente  realizar  reuniões  de  formação  para  explicar-lhes  o
funcionamento do Programa, bem como o papel e responsabilidade que eles terão no apoio ao Professor Alfabetizador. 

Destaque-se que as atividades desempenhadas pelo Assistente de Alfabetização serão consideradas de natureza voluntária, na forma definida pela Lei nº 9.608, de 18 de
fevereiro de 1998, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário (Anexo II). 
Os  assistentes  de  alfabetização  devem ter  -  no  máximo -  quatro  turmas  em unidades  escolares  consideradas  vulneráveis,  ou  oito  turmas  em unidades  escolares  não
vulneráveis, ou outra combinação equivalente. 

7. RECURSOS
 
Os recursos destinados ao financiamento do Programa serão repassados às UEx representativas das unidades escolares beneficiadas para cobertura de despesas de custeio,
devendo ser empregados: 
I - no ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos assistentes de alfabetização; e 
II - na aquisição de material de consumo e na contratação de serviços necessários às atividades complementares com foco na alfabetização. 

 Os recursos foram calculados em função do número de matrículas e do número de turmas informados no Censo Escolar do ano anterior ao ano da adesão, consideradas as
turmas com no mínimo dez matrículas de 1º ano ou de 2º ano do ensino fundamental, e das turmas informadas no Plano de Atendimento apresentado no PDDE, cujos valores
são: 
I - quinze reais por matrícula de 1º ano ou de 2º ano do ensino fundamental nas referidas turmas; 
II - trezentos reais por mês, por turma, para assistente de alfabetização nas unidades escolares vulneráveis; e 
III - cento e cinquenta reais por mês, por turma, para ressarcimento do assistente de alfabetização nas demais unidades escolares. 
Saliente-se que esses recursos foram calculados e repassados para um período de seis meses - no exercício de 2018 - e de oito meses, nos exercícios subsequentes. 
O ressarcimento de despesas ao assistente de alfabetização deverá acontecer mediante apresentação de relatório e recibo mensal de atividades desenvolvidas por voluntário, o
qual deverá ser mantido em arquivo pela UEx pelo prazo e para os fins previstos nas normas vigentes do PDDE. 
Os valores a serem transferidos às UEx representativas das unidades escolares beneficiárias serão divididos anualmente em duas parcelas, sendo a primeira na proporção de
sessenta por cento; e a segunda, de quarenta por cento, de forma que o pagamento da segunda parcela estará condicionado ao preenchimento de informações pela UEx, em
sistema de monitoramento e acompanhamento, até o dia 15 de junho de cada exercício. 
8. MONITORAMENTO 
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O monitoramento do Programa nas unidades escolares será realizado em sistema de monitoramento e acompanhamento específico, acessado por meio do PDDE Interativo, no
qual as UEx deverão registrar as informações referentes aos professores alfabetizadores, assistentes de alfabetização, estudantes,  Turmas e plano de atendimento. Essa ação é
condição necessária para participação no Programa Mais Alfabetização em exercícios subsequentes. 
O monitoramento do Programa nas EEx será realizado via PDDE Interativo, pelo 
Coordenador do Programa Mais Alfabetização, que deverá acompanhar o preenchimento dos dados de execução pelas UEx representativas das unidades escolares da rede,
prestar informações solicitadas sobre a implantação do Programa em sua rede e responsabilizar-se pela devolutiva dos dados gerenciais de aprendizagens às unidades
escolares. 
O monitoramento global do Programa será de responsabilidade da SEB-MEC e do FNDE. A SEB-MEC poderá definir metas de processos que impactam na aprendizagem a
serem implementadas pelas unidades escolares e pelas secretarias estaduais, municipais e distrital de educação, para balizar a avaliação dos resultados do Programa, podendo
condicionar a participação em exercícios seguintes ao cumprimento dessas metas e, ao FNDE, caberá acompanhar a execução financeira do Programa. 
Como parte do sistema de monitoramento, o CAEd elaborou uma proposta de avaliação constituída por testes e relatórios que visam balizar não apenas as ações pedagógicas
desenvolvidas pela escola, como também a formação dos assistentes e o acompanhamento da execução do Programa, com base em indicadores confiáveis. 
Os testes propostos para avaliar os estudantes têm como objetivo oferecer às unidades escolares as condições para realizarem um diagnóstico acurado das habilidades básicas
e essenciais que devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo do ensino fundamental. Com esses testes e seus resultados, torna-se mais produtivo o trabalho do
Assistente no desenvolvimento de estratégias para superar as dificuldades de aprendizagem detectadas. A proposta de aplicação dos testes foi construída para auxiliar o
trabalho de acompanhamento realizado nas unidades escolares. Nesse sentido, constitui-se instrumento de planejamento das ações pelos diretores, professores e mediadores.
O sistema também disponibilizará testes periódicos que deverão ser aplicados em todas as turmas que aderiram ao Programa Mais Alfabetização e também em algumas
turmas que não fizeram a adesão (para o propósito de análise da efetividade do Programa): 

● Avaliação Diagnóstica ou de Entrada: 
Esse teste tem como finalidade avaliar o nível de alfabetização das crianças no início do Programa. Dessa forma, serão avaliadas as habilidades básicas e essenciais em Língua
Portuguesa e em Matemática, próprias da alfabetização. Estão disponíveis três modelos diferentes de testes, que poderão ser aplicados para avaliar o nível de alfabetização dos
estudantes do 1º ano e do 2º ano do ensino fundamental. Tais testes poderão ser aplicados em uma mesma turma, utilizando, aleatoriamente, três modelos diferentes, dois
modelos diferentes ou apenas um modelo. 
Oriente-se que essas avaliações sejam aplicadas ainda durante a primeira quinzena do mês de abril do corrente ano, uma vez que o resultado deverá ser utilizado pela escola
para o planejamento das atividades do Professor Alfabetizador como as que envolvem o Assistente de Alfabetização. 
● Avaliação Formativa de Processo 
Já o teste de meio visa avaliar o avanço que as crianças puderam desenvolver ao longo da execução do Programa. Ele irá avaliar o desenvolvimento dos estudantes de 1º ano e
de 2º ano e o quanto conseguiram evoluir no seu processo de alfabetização. 
● Avaliação Formativa de saída 
O teste de saída deverá ser aplicado após o término do Programa. Ele será fundamental para avaliar o trabalho dos assistentes de forma objetiva, considerando os resultados
apresentados por cada turma. 
A devolutiva dos resultados das avaliações será realizada pelo CAEd para cada escola. 
 
9. ACESSO AO SISTEMA DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E MONITORAMENTO DO PMALFA. 

         O Sistema de Orientação Pedagógica e Monitoramento do PMALFA já está em funcionamento. As secretarias de educação devem acessar o sistema - o mais rápido
possível - para realizarem os cadastros necessários, obterem o material de apoio para seleção dos assistentes de alfabetização, conhecerem o material de apoio para orientação
das unidades escolares e estabelecerem uma rotina de acesso para acompanharem os registros das unidades escolares e organizarem devolutivas pedagógicas. O acesso ao
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Sistema de Orientação Pedagógica e Monitoramento do PMALFA dá-se via PDDE na aba do Programa Mais Alfabetização, na qual o Secretário, o Coordenador do Programa
e os Gestores Escolares encontrarão um link de acesso ao Sistema. Ao acessar o sistema serão direcionados para  Minha Página de cada perfil. Os demais perfis, ou seja,
Coordenador Pedagógico da Unidade Escolar, Professor Alfabetizador e Assistente de Alfabetização deverão acessar o Sistema de Orientação Pedagógica e Monitoramento
do PMALFA pelo endereço https://maisalfabetizacao. 
.   

BOLSA FAMÍLIA

Damos um especial atendimento às famílias pertencentes ao Programa Bolsa Família, para estarem cientes dos seus deveres. 

Ultima freqüência em anexo.
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PROGRAMA ESCOLA SUSTENTÁVEL

  APRESENTAÇÃO

                   
            De acordo com a Lei no 9.795/99, a educação ambiental envolve a promoção de processos pedagógicos que favoreçam a construção de valores sociais, conhecimentos,
habilidades e atitudes voltadas para a conquista da sustentabilidade socioambiental e a melhoria da qualidade de vida. Conforme Jacobi, “a noção de sustentabilidade implica
uma necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento com capacidade de suporte”. Nesse sentido, a
sustentabilidade inclui, inevitavelmente, as questões sociais, caracterizando-se como socioambiental1. 

             A assistência financeira a projetos de educação ambiental dá continuidade às ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação (SECADI/MEC), visando incentivar a institucionalização da educação ambiental e o seu enraizamento em todos os níveis e
modalidades de ensino.  Tem ainda a intenção de promover a gestão deste processo por meio de Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (Com-Vida) nas escolas.

            A transição para a sustentabilidade nas escolas é promovida a partir de três dimensões inter-relacionadas: espaço físico, gestão e currículo.
 

  Espaço físico: utilização de materiais construtivos mais adaptados às condições locais e de um desenho arquitetônico que permita a criação de edificações dotadas de
conforto térmico e acústico, que garantam acessibilidade, gestão eficiente da água e da energia, saneamento e destinação adequada de resíduos. Esses locais possuem áreas
propícias à convivência da comunidade escolar, estimulam a segurança alimentar e nutricional, favorecem a mobilidade sustentável e respeitam o patrimônio cultural e os
ecossistemas locais. 

  Gestão: compartilhamento do planejamento e das decisões que dizem respeito ao destino e à rotina da escola, buscando aprofundar o contato entre a comunidade escolar e
o seu entorno, respeitando os direitos humanos e valorizando a diversidade cultural, étnico-racial e de gênero existente. 

  Currículo:  inclusão de conhecimentos, saberes e práticas sustentáveis no Projeto Político-Pedagógico das instituições de ensino e em seu cotidiano a partir de uma
abordagem que seja contextualizada na realidade local e estabeleça nexos e vínculos com a sociedade global. 

                  Foi inserida como iniciativa do MEC nas pautas interministeriais previstas no Plano Nacional de Mudança do Clima, constituindo elemento facilitador na
prevenção e no enfrentamento de riscos ambientais
 e no fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil (Lei 12.340/2010). 
                   A Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida) é elemento estruturante na constituição de espaços educadores sustentáveis. Trata-se
de um colegiado que envolve estudantes, professores, gestores, funcionários, pais e comunidade com o objetivo de promover a sustentabilidade na escola em todas as suas
dimensões, estabelecendo relações entre a comunidade escolar e seu território em busca de melhoria da qualidade de vida. 
                A busca de sustentabilidade e a  implementação da “Agenda 21” na Escola constituem exercício permanente e prevêem alterações graduais no ambiente e na rotina
escolares. Por isso, a Coordenação-Geral de Educação Ambiental do MEC trabalha com o conceito de “transição para a sustentabilidade”. Isso envolve o desenvolvimento de
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uma visão de futuro, o planejamento das ações para alcançá-lo e a busca de recursos para realizar ações identificadas como prioritárias, bem como persistência do coletivo
escolar em alcançar as metas pretendidas. 
                 
                O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Escolas Sustentáveis surge nesse contexto e preconiza a utilização dos recursos em ações que possam conferir
visibilidade à intenção de educar para a sustentabilidade. A escola poderá utilizá-los em uma ou mais ações relacionadas ao espaço físico, à gestão ou ao currículo. É
importante, porém, que as intervenções possibilitem à escola realizar uma experiência demonstrativa, que seja amplamente divulgada e estimule processos pedagógicos,
tornando-se referência na promoção da cultura da sustentabilidade. 

OBJETIVO 

O PDDE Escolas Sustentáveis, oferecido nos moldes operacionais estabelecidos pelo FNDE, consiste no repasse financeiro, por meio de transferência de recursos de custeio e
de capital, para promover ações voltadas à melhoria da qualidade de ensino e apoiar as escolas públicas das redes distrital, municipais e estaduais na adoção de critérios de
sustentabilidade socioambiental, considerando o currículo, a gestão e o espaço físico, de forma a torná-las espaços educadores sustentáveis.

AÇÕES PASSÍVEIS DE FINANCIAMENTO 
 
1. Apoiar a criação e o fortalecimento da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida). 

                  Realização de oficinas voltadas à formação dos integrantes desse coletivo, de forma a facilitar o planejamento participativo da Agenda 21 na Escola; aquisição de
equipamentos que favoreçam o registro das atividades e acesso à internet (computador e internet banda larga); subsídios teórico-metodológicos e pedagógicos (vídeos,
publicações, jogos cooperativos) que motivem a refletir sobre as mudanças socioambientais globais e planejar as ações de transição para a sustentabilidade; e a possibilidade
de deslocamentos (em visitas guiadas) para conhecimento de iniciativas relacionadas à sustentabilidade socioambiental na comunidade/cidade em que a escola se situa, o que
envolve também recursos para ingressos a áreas protegidas (Parques Nacionais etc.), visita a museus tecnológicos e experiências bem-sucedidas em áreas de interes-se. 

2.  Adequar o espaço físico,  visando à destinação apropriada de resíduos da escola,  eficiência energética e uso racional da água, conforto térmico e acústico,
mobilidade sustentável e estruturação de áreas verdes. 

                    Elaboração de estudos sobre a situação do espaço físico da escola, análise sobre a viabilidade de intervenções arquitetônicas de acordo com critérios de
sustentabilidade, bem como realização das adequações identificadas como prioritárias por meio de ecotécnicas. 
As  ecotécnicas consistem em intervenções tecnológicas no ambiente com base na compreensão dos processos naturais e foco na resolução de problemas com o menor custo
energético e poupando recursos naturais. O uso das  ecotécnicas deve possibilitar a apropriação pedagógica em diversas disciplinas da escola, contribuindo para gerar novos
conhecimentos e práticas no ambiente escolar. Para isso, serão disponibilizados recursos voltados a avaliar as adequações necessárias à realização de oficinas de for-4 mação
específicas e à aquisição de materiais construtivos, equipamentos e materiais didático-pedagógicos que possam orientar esse trabalho, bem como o pagamento de mão de obra
para executar os serviços. 

3. Promover a inclusão da temática socioambiental no projeto político-pedagógico da escola,  
                      Com envolvimento do corpo diretivo, docente e discente da escola por meio da Com-Vida, de oficinas de formação e da produção e/ou aquisição de materiais
didático-pedagógicos (vídeos, cartilhas, livros, jogos) que tratam de temas como produção e consumo sustentáveis, gestão de resíduos sólidos, biodiversidade, práticas de
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alimentação saudável, horta escolar, uso racional de água e energia, dentre outros. Os recursos também poderão ser utilizados em campanhas educativas, em visitas guiadas e
outras ações consideradas relevantes pelo coletivo escolar. 

ITENS FINANCIÁVEIS 

Os recursos deverão ser utilizados em pelo menos uma das seguintes finalidades: 
I – Contratação de serviços de terceiros: 

 Transportes (aluguel de ônibus e vans)  
 Fornecimento de internet banda larga (pagamento de provedor e servidor de internet)  
 Contratação de mão-de-obra para oficinas/formações presenciais e adequações no espaço físico  

II – Aquisição de materiais de construção para a realização das seguintes adequações do espaço físico da escola: 
 Substituição dos telhados de amianto por telhas de fibras naturais  
 Cisterna para captação de água da chuva  
 Viveiro de plantas  
 Composteira /minhocário  
 Filtro biológico de água servida (água cinza) das pias e lavatórios  
 Calçada verde  
 Espiral de ervas e plantas medicinais  
 Bicicletário  
 Clarabóias para iluminação e ventilação natural  
 Kit de pintura de paredes utilizando tinta de terra  

IV – Produção e aquisição de materiais didático-pedagógicos: 
 Publicações  
 Vídeos  
 Jogos cooperativos  
 Banners  

Importante: Devem ser inseridos critérios ambientais para seleção das propostas, dando-se preferência à compra de materiais e equipamentos não poluentes e/ou com
reduzida toxidade, em parte ou no todo reciclados ou recicláveis, que minimizem o consumo de água ou energia elétrica, provenham da economia local, entre outros atributos
que concorram para a sustentabilidade socioambiental na escola, considerando os processos de extração, fabricação, utilização e descarte. 
 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
 
                 A definição das ações a serem implementadas com os recursos do PDDE Escolas Sustentáveis deve ser realizada pela comunidade escolar, ou seja, professores e
outros profissionais da escola, alunos, pais ou responsáveis pelos alunos e moradores da comunidade a que a escola pertence. Esta decisão deve constar em ata devidamente
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lavrada e assinada pelos presentes (sugestão de modelo no Anexo I). A ata deve ser encaminhada à Secadi, via PDE Interativo. As ações definidas irão formar o Plano de
Ação, que deverá ser preenchido diretamente pela escola no sistema, cuja forma de preenchimento será detalhada a seguir. 

REPASSE DE RECURSOS 
            O repasse de recursos será efetuado em parcela única a cada escola participante, por meio de depósito na mesma conta corrente específica aberta pelo FNDE para
crédito dos repasses do PDDE

            Vale frisar que a escola precisa ter clareza do que é possível realizar com os recursos disponíveis, utilizando os critérios e princípios propostos na Resolução n  o   18, de  
21 de maio de 2013, e neste manual. Este recurso, porém, pode também somar-se a outras iniciativas do Governo Federal que enfatizam a melhoria da qualidade de vida no
ambiente escolar, como o PDDE Acessibilidade, o PDDE Água nas Escolas e o PDDE Mais Educação. Essas e outras fontes, provenientes de programas de atendimento às
escolas, constituem reforço na tentativa de contar com mais recursos para a transição da escola em direção à sustentabilidade.

          
 
Atenção:      A contratação de serviços de mão de obra poderá gerar a necessidade de recolhi mento de impostos e contribuições. Com relação aos percentuais
aplicáveis e às formas de retenção, recomenda-se que as dúvidas porventura existentes sejam esclarecidas junto ao órgão contábil/financeiro da Prefeitura ou
Secretaria Estadual de Educação da respectiva rede de ensino à qual a escola esteja vinculada, ou diretamente no órgão ou entidade arrecadadora dos respectivos
tributos. 
 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

 Valorizar, nas ações adotadas, o conhecimento local, as condições do bioma, do clima e as características culturais das edificações locais;  

 Na contratação de serviços (de pedreiros, ajudantes e auxiliares de serviço, marceneiros, eletricista etc.), dar preferência a profissionais da própria comunidade escolar, 
desde que comprovada a competência e o comprometimento com a melhoria da escola; 

 Utilizar materiais em conformidade com as características ambientais e, de preferência, que possam ser adquiridos no comércio local. Isso porque, além da possibilidade de 
negociar melhor preço, uma vez que se destinam à melhoria da escola, os recursos ajudam a dinamizar a economia da comunidade; 

 Buscar  a  utilização  de  materiais  em  conformidade  com  orientações  ambientais;  utilizar  materiais  duráveis,  não  poluentes,  com  baixo  consumo  energético, 
preferencialmente certificados e dotados de selos ambientais. 

                       É importante realizar o registro fotográfico das obras e reparos realizados, da instalação dos equipamentos adquiridos e das atividades realizadas com
recursos do PDDE Escolas Sustentáveis.  Dessa forma, será possível  atestar a melhoria na qualidade do ambiente escolar propicia da pelas ações,  bem como
registrar que os recursos foram gastos de forma adequada. As fotos devem integrar o relatório final de prestação de contas.

 
PAPEL DA COMUNIDADE ESCOLAR 
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 Disponibilizar sala, mobiliário e telefone para o funcionamento da Com-Vida.  
 Definir quais ações serão realizadas com o recurso disponível por meio de ata (sugestão Anexo I), a qual será enviada pela UEx ao MEC via PDE Interativo e fará parte da 

prestação de contas do respectivo recurso junto à escola. 
 Acompanhar a utilização dos recursos para atestar se estão em conformidade com o plano de ação, bem como a qualidade do serviço, tendo em vista a durabilidade da 

intervenção e a segurança dos alunos e professores. 
 Verificar a qualidade do material adquirido para realização das obras definidas no Plano de Ação;  
 Verificar a qualidade dos equipamentos adquiridos  

Verificar se o serviço está sendo feito no prazo estabelecido e em conformidade com o que foi estipulado; 
 Acompanhar a prestação de contas e atestar se o recurso foi gasto estritamente com as ações para a qual se destinava, de acordo com a Ata.  
 Acompanhar  in loco a execução das ações para garantir a aplicação dos recursos no objetivo determinado 

DAS PREFEITURAS E SECRETARIAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO 

 Apoiar a divulgação das normas relativas ao processo de adesão e aos critérios de re-passe, execução e prestação de contas dos recursos do Programa Escolas Sustentáveis, 
assegurando às escolas beneficiárias e à comunidade escolar a participação sistemática e efetiva desde a seleção das necessidades educacionais prioritárias a serem satisfeitas
até o acompanhamento do resultado do emprego dos recursos do programa; 

 Disponibilizar um profissional qualificado para acompanhar a realização das obras e/ou das ações, sobretudo em relação à segurança das instalações, à qualidade do serviço 
realizado e ao cumprimento dos prazos; 

 Apoiar e propiciar as condições necessárias para a compra e entrega dos materiais e equipamentos nas escolas a que se destinam;  
 Apoiar a UEx nos procedimentos de pesquisas de preços (que devem ser, em número mínimo de três) aquisição de bens e contratação de serviços, bem como participar da 

elaboração da prestação de contas e do relatório final. 

PRAZO PARA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
 
                      As ações previstas deverão ser executadas de acordo com o estabelecido pela comunidade escolar, conforme registrado em ata de reunião de planejamento
realizada pela(s) escola(s). 
                     A prestação de contas dos recursos do Programa Escolas Sustentáveis deverá ser elaborada pelas UEx e remetida às EEx até 31 de dezembro do ano de repasse. 
                    Caso a escola não conclua as obras do Programa Escolas Sustentáveis até aquela data, deverá enviar à Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação,
dependendo da rede a qual a escola pertença, a prestação de contas referente aos recursos recebidos, informando os materiais e bens adquiridos e os serviços
contratados, até aquela data, e o saldo a ser reprogramado para o ano seguinte, que deverá ser utilizado nas mesmas finalidades do Programa Escola Sustentáveis. 

RELATÓRIO FINAL 
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                       Uma ata de reunião realizada pela comunidade no fim do projeto deverá atestar a conclusão das obras ou das ações realizadas, constar da prestação
de contas da UEx remetida à EEx e ser enviada para a Secadi via PDE Interativo, informando que os serviços planejados foram executados, juntamente com as
fotos das obras e/ou ações realizadas. 

*QUADRO PDDE INTERATIVO – ESCOLA SUSTENTÁVEL EM ANEXO

Que identidade a nossa escola quer construir?

Uma Escola pública  de pedagogia diferenciada  -  Waldorf,  de acordo com a LDB,  em  que os  conteúdos e vivências  trabalhados  (conhecimentos
científicos e técnicos, o aspecto meio-ambiental e multicultural da educação) possibilitem o desenvolvimento dos educandos de modo a ser um futuro cidadão
com competências diversificadas e capacidades de iniciativa, independência para uma tomada adequada de decisões e um atuar social autônomo sustentado na
responsabilidade  social.  As  ferramentas que  irão  prover  tal  educação,  em  nossa  escola,  deverão  procurar  uma  flexibilidade,  uma  qualificação  básica
multidisciplinar, um interesse ativo por todos os aspectos da vida e uma vontade comprometida com o social.

9. PROPOSTAS PEDAGÓGICAS:

Educação Infantil: Maternal II , III, Pré I e Pré II 

A proposta pedagógica para o maternal consiste em manter um ritmo de trabalho que é repetido todos os dias, criar hábitos de higiene, trazer vivências
das estações do ano em forma de canções ou versos em cirandas, contar pequenas histórias, que podem ser acompanhadas com bonecos bem simples de teatro
ou de dedos e desenhar com tijolinho de cera.

No pátio externo temos caixa de areia com baldes, pás, cascas de coco, carriolas grandes onde se transportam vários materiais e, às vezes, o próprio
coleguinha. Temos o almoço e depois um lugar aconchegante onde podem dormir ou descansar. À tarde o brincar continua juntamente com a professora.

O fundamental em nosso proposta pedagógica, no Pré I e Pré II, é desenvolver ludicamente as habilidades inerentes e indispensáveis a cada faixa etária,
através do BRINCAR. Os instrumentos de trabalho são os brinquedos e material didático adequado e espaço físico.

Para a criança, brincar é tão importante e sério como trabalhar o é para o adulto. Ou mais até, porque dificilmente encontramos um adulto tão dedicado
ao seu trabalho como a criança o é à sua brincadeira. 

Ao brincar, a criança vai adquirindo experiências e vivências com as quais  aprender a se situar e se comportar humanamente em seu meio ambiente. A
criança pequena é inteiramente força de vontade. Ela só quer agir e brincar.  

34



O brincar da criança oferece-lhe ainda a oportunidade de desenvolver a fantasia e a imaginação, importantes precursores do pensar racional.

Consciente desses fatos, em nossa escola, na Educação Infantil proporcionamos às crianças um meio ambiente que lhe propicie oportunidades de se
exercitar em várias atividades, para seu pleno desenvolvimento.

ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Essas são realizadas tomando como base o referencial curricular nacional e seus respectivos eixos: 
- Linguagem oral e escrita, 
- Matemática, 
- Música, 
- Artes visuais, 
- Movimento (expressividade, equilíbrio, organização do tempo)
- Identidade e autonomia
- Natureza e sociedade

 Desenho 
O desenho é livre, sendo uma atividade que acontece diariamente, de acordo com a necessidade de cada criança, desenvolvendo o movimento de pinça
dos dedos das mãos, motivo pelo qual optamos por usar o giz tijolo, já que este, devido a sua forma, facilita o manuseio para a atividade de desenhar.
São utilizadas seis cores básicas: dois tons de azul; dois tons de amarelo e dois tons de vermelho. Assim, a mistura destas cores primárias traz ao
desenho uma riqueza de novas cores outras, que são descobertas aos poucos por cada criança.

-
- Aquarela

Nesta atividade também são usadas as cores primárias (vermelho, amarelo e azul) e do encontro destas no papel acontece uma descoberta individual da
transformação das cores secundárias.  O objetivo desta atividade é cultivar  o hábito no manuseio do material,  o respeito à atividade que receberá
aprofundamento no ensino fundamental.

- Modelagem 
A atividade de modelar atua como mais uma possibilidade para a expressão da fantasia e da criatividade desenvolvendo as coordenações fina e grossa,
as sensações térmicas e o tato. A massa utilizada de cera de abelha é um material de consistência dura, necessitando ser aquecido pelo calor das mãos
para que se possa manuseá-la, trabalhando assim, a persistência. Modelar possibilita à criança montar um objeto ligado a sua vivência, realizar uma
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diferenciação de cores, vivenciarem o perfume adocicado da cera de abelha, enquanto a professora lhes conta em forma de história o trabalho da abelha,
a origem do material e a importância de cuidar deste com respeito e admiração.

- Culinária
A mistura dos ingredientes sugeridos pelas receitas possibilita observar e manusear a mudança de estado dos materiais. Os movimentos suaves de
amassar e sovar (pães e/ou biscoitos) trabalham a motricidade fina, assim como o abrir e fechar de recipientes. De acordo com a idade as crianças
auxiliam a organizar e limpar o ambiente da cozinha.

- Jardinagem
Junto ao professor a criança interage nos cuidados básicos com as plantas: ajudando a aguar; tirando folhas secas; cooperando na escavação (preparo da
cova) onde será colocada a semente e/ou a muda; ajudando, dentro de suas possibilidades, no preparo geográfico (canteiro) para a chegada de novas
plantas.

- Trabalhos manuais
Indiretamente a criança interage ao assistir a professora na realização das tarefas como, bordado, costura, tricô, crochê e outras atividades os quais a
humanidade vivenciou em seu desenvolvimento  cultural  e segue experimentando.  A manipulação dos  fios  da lã  de tapeçaria,  com ordenação no
movimento das mãos, além de transformá-la em lindas tramas, trabalha a coordenação motora final.

- Contos de fadas
A partir da linguagem oral se estabelece uma base para a comunicação. Através do conto a criança assimila as palavras e as formas gramaticais, recebe
um conhecimento do idioma, além de estar fortalecendo a memória e a capacidade de concentração, entre outros. Os contos de fadas são os mais
indicados, pois possuem uma linguagem rica e profunda através da qual a criança acolhe verdades acerca da vida e do ser humano.

- Música
A atividade musical possibilita à criança a dança e a modulação da voz sempre mantendo-a em seu ambiente lúdico e de fantasia. Dessa forma a criança
interage com movimentos corporais próprios de sua idade e maturidade, na medida em que explora o espaço e socializa com outras crianças com prazer
e conforto. Nessa atividade, é possível à criança interagir no manuseio do Kântele, assim é possível à criança a apreciar a música sob orientação da
professora, com gestos suaves respeitando e apreciando o instrumento manuseado.

- Roda Rítmica
A professora reúne as crianças em uma roda e a partir de movimentos, versos, canções e dramatizações é desenvolvido o conteúdo de uma época. Este
conteúdo segue os ritmos do ano com suas festas e estações. Nesse momento da roda a professora tem a possibilidade de conduzir os movimentos,
sempre contando com a imitação (muito presente nesta fase da vida da criança) ajudando, assim na aquisição da coordenação motora, da linguagem, na
acuidade auditiva e visual, da noção espacial, do equilíbrio e na harmonização de gestos e hábitos que as crianças trazem como: dispersão, agitação,
falta de fantasia e movimentos mecanizados.

- Brincar
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Permite à criança a construir locais de espaço internamente com divisão de temas como: cozinha, sala, quarto, etc. de forma que trabalham a fantasia ao
construírem túneis, cavernas, cabanas, sempre utilizando panos e mesas, estantes, cavaletes mostrando assim suas habilidades. Andar e subir em locais,
vencendo o desafio de equilibrar-se, sempre acompanhada pelo professor. Pular corda de forma harmoniosa também é uma atividade incluída no
brincar, que trabalha seqüência, numeração, seriação e assim como o manuseio delicado e suave na relação com as bonecas.

A base para o Planejamento Pedagógico da Educação Infantil

O Jardim de Infância, assim como o Maternal, realiza seu planejamento pedagógico anual por épocas relacionadas às festas do ano objetivando que o
aluno se sinta inserido no contexto cultural e social do mundo em que vive.

 Conforme sobrevêm as estações do ano – assinaladas pelas festas anuais novas atividades são trazidas para o dia-a-dia do Jardim. Assim, os pequenos
participam do grande ritmo anual da natureza e, interiormente, vivenciam o que cada ciclo pode lhes inspirar.

 Dessa forma, gradualmente, as crianças percorrem o caminho entre o mundo da fantasia e o potencial para as primeiras representações mentais, que vão
surgir, normalmente, por volta dos cinco anos. Forma-se assim uma base sólida para, mais tarde, iniciar-se a alfabetização e o ensino formal quando a criança
em geral já está de fato pronta no aspecto intelectual, sócio-afetivo e físico-motor.

Na Escola Municipal Cecília Meireles, procura-se respeitar o ritmo de cada criança e oferecer-lhe a possibilidade de um desenvolvimento
equilibrado, saudável, estimulando-a  a vencer seus desafios.

Ritmo diário ou planejamento diário

A criança da Educação Infantil  aprende através do ritmo, da formação de hábitos, das ofertas de movimentos, das vivências concretas,  o que no Ensino
Fundamental assimilará o conteúdo de maneira abstrata. 

O ritmo criado, tanto diário como semanal, deve ser respeitado. O ritmo traz segurança trabalha a vontade e a memória da criança.

Descrevemos abaixo  atividades do dia relacionado-as aos seus respectivos eixos:

Atividade: Trabalhando pedagogicamente o lanche e a higiene 

Tempo de duração: 30’
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Descrição da atividade (conteúdo): canto para sentar-se à mesa:

“ Subi na goiabeira e fiz uma gangorra 

num galho bem bonito para eu balançar 

e quando me chamaram para refeição 

diz que já vou trá la la la la la”

Sentados, brincamos um pouquinho com as mãos trazendo o movimento que antes estava nos pés (agitação) para as mãos. O silêncio e a tranqüilidade
são de fundamental importância para este momento. Os alunos distribuem as canequinhas e talheres contando-os e arrumando em ordem e seqüência para cada
colega, ficando atendo às indicações da professora. 

Brincadeira rítmica:

“Palminhas, palminhas nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder...

Bem forte, bem forte nós vamos bater depois as mãozinhas pra trás esconder

Bem leve, bem leve nós vamos bater depois as mãozinhas pra trás esconder

Dedinho, dedinho nós vamos bater depois as mãozinhas pra trás esconder..”

Verso: “Bom apetite para todos nós!”

O lanche é servido individualmente, cada criança possui uma necessidade em particular. A professora senta e realiza junto a refeição mostrando aos alunos a
maneira correta de sentar-se à mesa e se alimentar.

Eixo: equilíbrio e coordenação; música; matemática; linguagem oral

Objetivos: 

- Vivenciar situações que propiciem a socialização e a formação de hábitos; 
- estabelecer noções matemáticas orais como a contagem, seqüência e seriação; ampliar progressivamente a capacidade e habilidade motora fina.
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- Estimular acuidade auditiva;

Recurso: Canequinhas, os alimentos, os talheres

Avaliação: a observação continua e detalhada de cada criança quanto a sua postura, coordenação, capacidade de compreensão e participação nas atividades,
alem de sua alimentação em si. 

Atividade: higiene

Tempo de duração: 10’

Descrição da atividade (conteúdo): a higiene das mãos e dentes é realizada com a ajuda efetiva da professora. Nesta atividade as crianças menores recebem
ajuda 

Eixo: expressividade; equilíbrio e coordenação; música; linguagem oral 

Objetivo: estimular a coordenação motora fina; trabalhar a memorização através da repetição de movimentos; vivenciar temperaturas e sabores através do tato
e paladar; experimentar o contato físico, através da relação aluno-professor individualmente; observar a linguagem dos professores seja no cantar ou no falar.

Recursos: Escovas de dente, sabão, esponja e toalha

Avaliação: a observação detalhada das conquistas e avanços graduais.

COMPOSIÇÃO CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

O currículo de nossa Escola no Ensino Fundamental  segue os parâmetros sugeridos pela Secretaria de Educação com a interação da Proposta Curricular
da Pedagogia Waldorf, que tem como base uma visão de desenvolvimento do educando de forma a integrar os seus aspectos cognitivo, sócio-afetivo e no
interesse ativo da sua atuação.

Todos os temas curriculares são passados ao aluno de modo a receber conteúdos de maneira integrada e integradora. 
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Temas como “As profissões”, procuram trabalhar a integração da criança ao espaço físico, tendo em vista seu despertar para a necessidade do trabalho
do ser humano em suas diversas perspectivas,  técnica,  social  e histórica,  sua relação consigo mesmo e com o outro, além de criar um vínculo afetivo e
respeitoso com as mais variadas atividades profissionais do ser humano. 

Neste tema trabalhado em época, as crianças cantam músicas, declamam poesias, desenham e procuram vivenciar o uso de ferramentas e habilidades
que, por exemplo um marceneiro precisa ter. 

Cópias de texto e produções pessoais são realizadas como também a utilização de problemas matemáticos em torno do tema, de maneira interdisciplinar.

A orientação didática adotada do 1º ao 5º ano em nossa Escola utiliza-se da metodologia e didática desenvolvidas por professores que seguiram a
orientação da Pedagogia Waldorf (anexo) 

Adequação dos materiais pedagógicos ao currículo: 

 Todo o material pedagógico é adequado ao currículo. Utilizamos também livros paradidáticos.
 Todos os conteúdos e as atividades de todos os anos do ensino são realizadas com vivências concretas para os alunos. 
 As crianças plantam o trigo; colhem; debulham; moem; fazem o pão, assam e o dividem a todos os colegas.

 Parâmetros de avaliação adotados e instrumentos de avaliação:

Os parâmetros adotados são o estudo do currículo feito pela Pedagogia Waldorf que se baseia no desenvolvimento do educando:

 dos conteúdos mínimos que as crianças precisam ao sair de nossa Escola; 
 dos conteúdos de cada série sugeridos pela Secretaria de Educação
 observação individual de cada criança como um indivíduo dentro destas perspectivas. 
  provas federais e municipais (provinha Brasil, Saerginho); 
 a cada dia o professor avalia a progressão individual das crianças na realização de seus cadernos que são seu material de estudo; 
 na participação ativa dos trabalhos em grupo; 
 na metodologia de memorização dos conteúdos apresentados; 
 na elaboração prática dos mesmos; 
 os parâmetros da Pedagogia Waldorf nos indicam ainda a observação do aspecto sócio-afetivo e do interesse ativo dos alunos nas diversas atividades,

além do conteúdo cognitivo. 

 

40



Estratégias de recuperação dos alunos com menor ou baixo rendimento escolar

Como somos uma escola de turno integral, um dos objetivos das aulas à tarde é o atendimento às crianças que estão defasadas em seus conhecimentos. 

As aulas procuram ser bastante vivenciadas e diferenciadas de modo a contemplar todos os alunos, mas também procurando oportunizar aos alunos vivenciarem
novamente conteúdos, bem como sedimentar novas aquisições. 

Este estratégia não minimiza a necessidade de um reforço específico para crianças com muita defasagem de aprendizagem ou com comprometimento de outras
ordens.

Dados de abandono, evasão, repetência e aprovação escolar

  1º à 6º ANO dados de 2017

Anos Matrícula Inicial
Admitidos após

março 
Afastados por

Abandono
Afastados

por Transferência
Matrícula Final Aprovados Reprovados

Taxa de
Aprovação

Taxa de
Reprovação

Taxa de
Abandono

1º 23 01 0 01 23 22 01 99% 1% 0%

2º 16 00 0 01 15 15 00 100% 0% 0%

3º 25 03 0 03 25 15 10 60% 40% 0%

4º 25 01 0 00 26 26 00 100% 0% 0%

5º 22 00 0 00 22 22 00 100% 0% 0%

6° 18 00 0 03 15 15 00 100% 0% 0%

7º 17 01 0 00 18 18 00 100% 0% 0%

Total 146 06 0 08 144 133 11 92%  8%  0%
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 Engajamento da U.E na participação, análise e interpretação das avaliações externas; (Prova Brasil. Provinha Brasil, Ana...)

Nossa escola, participa de todas as avaliações externas realizadas na rede de ensino, tendo um bom nível de rendimento. Segundo notícias da nossa Secretaria
Municipal de Ensino, as notas do Saerginho, provas recém implantadas na rede de ensino apresentaram um ótimo nível de aprovação. 

Pais de ex-alunos tem-nos apresentado os positivos resultados obtidos nas escolas em que foram matriculados para cursar o segundo segmento do Ensino
Fundamental.

Condições de atendimento a alunos com deficiência – AEE

Quando se trata dos alunos que apresentam necessidade de Atendimentos Educativos Especiais, a orientadora educacional procura subsidiar os profissionais
envolvidos com a criança na escola oferecendo algumas informações relativas às características da patologia e realiza atendimentos aos responsáveis para
conhecer o histórico familiar e os cuidados que família esta realizando frente às necessidades do menor. Após estas tarefas, os alunos são encaminhados para os
setores especializados da Secretaria Municipal de Educação para que os atendimentos sejam realizados em apoio ao processo escolar e, também, encaminha
para outros profissionais que possam avaliar cada caso especificamente, na busca de laudos que contribuam com ação escolar.

Relações interpessoais na escola: formas de tratamento de questões de violência externa, interna e disciplina

 

 A nossa escola encontra diversos desafios, que fazem parte do seu cotidiano, esses podem estar relacionados às regras de convivência, interação da família com
a escola, conflitos socioculturais entre outros, que demandam ações rápidas, positivas e que promovam a o crescimento recíproco entre as partes envolvidas,
bem como, o comprometimento com o que é essencial à qualidade do processo ensino aprendizagem.
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        Para que alguns fatores, como atrasos, indisciplina, faltas e divergências, não minimizem os resultados esperados para o bom rendimento escolar, algumas
medidas são essências.  Em relação aos atrasos, nossos alunos têm uma tolerância de 10 minutos, no horário da entrada, após este período precisam aguardar o
início da 2ª aula para irem para as turmas. Quando os atrasos acontecem no horário da saída, a gestora escolar, geralmente intervém junto aos responsáveis e os
casos  mais  sérios são encaminhados à  orientadora  educacional,  que aconselha  os  pais  para se organizarem melhor  quanto ao horário  escolar  e,  quando
continuam mantendo os atrasos, são advertidos em atendimentos com a orientadora.

               Também, há a intervenção do SOE em casos de indisciplina e números excessivos de faltas, bem como, quando o aluno precisa faltar com
justificativas. Nestes casos a profissional do setor, entra em contado com as famílias e faz a notificação e orientação aos responsáveis. Somente em casos
extremos, quando a nossa escola não consegue resultados com as suas intervenções, o Conselho Tutelar é informado para que tome as medidas necessárias.

              O acompanhamento aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem é realizado junto à equipe pedagógica (orientador pedagógico, orientador
educacional,  professores  e  gestores  da  unidade  escolar)  e,  após  analisada,  as  famílias  são  envolvidas  no  processo,  onde  os  orientadores  explicam  as
necessidades de parceria com os responsáveis para buscar recursos que auxiliem o progresso dos resultados pedagógicos. Assim, muitas vezes, esta unidade
escolar encaminha os alunos para avaliação específica para investigar possíveis causas da dificuldade, promove atividades que contribuam com o melhor
aproveitamento dos conteúdos desenvolvidos e orienta os responsáveis a viabilizarem rotina de estudos e organização do ambiente familiar com este propósito.

       Os assuntos socioculturais que permeiam o ambiente escolar são desenvolvidos de forma preventiva, de acordo com o perfil de cada turma, mas algumas
vezes, surgem novos dados, neste momento, a orientadora educacional e demais educadores desenvolvem  os estudos do casos e estratégias que utilizam, a
reflexão, o envolvimento com os responsáveis e dinâmicas previstas no plano de ação.

10. IDENTIFICANDO POSSIBILIDADES E OBSTÁCULOS

Pontos que demandam atenção:

 O ambiente físico da escola é possui muitas árvores e vegetação. Os prédios são situados ao fundo do terreno com acesso acidentado. Temos muitas
árvores nativas e plantas desenvolvidas ao longo de muitos anos, que necessitam de cuidado constante. 

 Quatro salas por  terminar;

 Necessidades de melhoria das cercas internas

 Refeições: mudança de hábitos 

 Atrasos de chegada e saída dos alunos

43



 Carência de servidores: limpeza, cozinha, inspetor, auxiliar pedagógico p/aluno com NEE

 Ampliar e direcionar a participação dos pais  

 Comunicação interna

 Necessidade de mais uma  dedetização

 Necessidade de uma quadra para prática de esporte

 Pontos fortes elencados:

 Dedicação dos professores ao trabalho pedagógico

 Boa relação professor/aluno

 Resultados pedagógicos

 Resultados das provas (provinha Brasil e Saerginho)

 Bons resultados pedagógicos de ex-alunos, matriculados em outras escolas;

 Corpo docente formado em Pedagogia Waldorf e com experiência na mesma;

 Chegada de novos instrumentos;

 Pais que procuram a escola pela pedagogia;

 Turno integral;

 Convênio com a PMNF;

 Relação de pais e professores;

 Boa alimentação;

 Relação entre pais alunos e funcionários;

 Materiais dos alunos

 Valorização do diálogo;

 Orientação Pedagógica; 

 Ambiente amplo

 Vegetação abundante

 Boas construções

 Salas arejadas e amplas

 Aquecimento nas salas de aula

 Servidores em sua maioria, comprometidos com a escola

44



 Ambiente de cordialidade, respeito e integração em sua maioria 

 Clareza nas colocações com os pais e servidores

 Pais solícitos que atendem, em sua maioria, as solicitações da escola

 Presença em reuniões bimestrais de pais 

 Pedagogia adotada pela escola

 Tradicionais festas (Junina e Natalina) que agregam toda a comunidade

11.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 Desenvolver o conteúdo pedagógico, de modo a contemplar todos os alunos, através de uma classe de reforço escolar;

 Integração escola-família-comunidade

 Aproximar a comunidade da escola

 Resgatar a identidade local no tocante a vegetação 

12. PLANOS DE AÇÃO:

        

 PLANOS DE AÇÃO

Metas ou objetivos
específicos

Justificativa Ações ou estratégias de ação Responsáveis Período Recursos materiais

PDDE

DIAGNOSTICAR AS  NECESSIDADES 
DE MANUTENÇÃO ( infra estrutura ) 
DO AMBIENTE ESCOLAR E 
QUALIDADE PEDAGÓGICA.

MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE
INFRAESTRUTURA E PEDAGÓGICA

GESTÃO
ANO
2018

PDDE INTERATIVO
e RECURSOS

PRÓPRIOS

PROGRAMA POTENCIALIZAR O APRENDIZADO POTENCIALIZAÇÃO DO APRENDIZADO ( língua GESTÃO ANO        VERBA 
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 MAIS EDUCAÇÃO
COM  ACOMPANHAMENTO

PEDAGÓGICO  ATRAVÉS DAS
OFICINAS.

Portuguesa, matemática e artes ) 2018 FEDERAL(PDDE)

PROGRAMA
MAIS

ALFABETIZAÇÃO

AUXILIAR O PROFESSOR
ALFABETIZADOR NO

ACOMPANHAMENTO EVOLUTIVO DO
ALUNO FORTALECENDO O

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃ

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA LEITURA,
ESCRITA E MATEMÁTICA NA TENTATIVA DE

PREVENIR O ABANDONO E DISTORÇÃO
IDADE/ANO.

GESTÃO
ANO
2018

       VERBA 
FEDERAL(PDDE)

PROJETO MAIS
CULTURA

A PEDAGOGIA WALDORF TEM COM
PRINCÍPIO METODOLOGICO

EDUCAR ATRAVÉS DA ARTE.

CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA DE PROFESSORES
( término em  dez. 2016

Compra de material instrumento de sopro (Flautas )
GESTÃO

ANO
2018

VERBA
FEDERAL(PDDE)

PROJETO
PEDAGÓGICO

A PEDAGOGIA WALDORF TEM
COMO PRINCÍPIO METODOLOGICO

EDUCAR ATRAVÉS DA ARTE
PEDAGOGIA WALDORF / FORMAÇÃO CONTINUADA GESTÃO / PEDAGÓGICO

ANO
2018

VERBA
MUNICIPAL/

ASSOCIAÇÃO
ACVLUZ

PROJETO
ORIENTAÇÃO

EDUCACIONAL

ORIENTAR  PAIS DAS CLASSES DO
ENSINO FUNDAMENTAL I,

PRINCIPALMENTE, DO 3° ANO, NA
PROGRESSÃO DOS ESTUDOS E

MELHOR APROVEITAMENTO DOS
RECURSOS DE APRENDIZAGEM,

BEM COMO,  PARTICIPAR DE
ATIVIDADES E REUNIÕES COM ESTE
PÚBLICO, TENDO A FINALIDADE DE
DINAMIZAR A RELAÇÃO SOCIAL E

COGNITIVA.
PARCERIA COM ATENDIMENTOS
ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE
SAÚDE FÍSICA E EMOCIONAL.

ENCONTROS COM PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
PARA ESCLARECIIMENTOS E ORIENTAÇÕES A

RESPEITO DO DESENVOLVIMENTO DO(A)
ALUNO(A) E DE ATITUDES COMPORTAMENTAIS EM

RELAÇÃO AO APRENDIZADO E ÀS PESSOAS
ENVOLVIDAS NO PROCESSO.

DINÂMICAS JUNTO AOS ALUNOS E PROFESSORES.
SUGESTÕES SISTEMÁTICAS PARA CONTRIBUIR

COM O APROVEITAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIO-
AFETIVO. 

ENCAMINHAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE FÍSICA E EMOCIONAL.

SOE
ANO
2018

VERBA
MUNICIPAL
/RECURSOS
HUMANOS

GESTÃO
ESCOLAR

GERENCIAR OS RECURSOS
FINACEIROS ATRAVÉS DOS

PROGRAMAS EXISTENTES COM O
AUXÍLIO DO CONSELHO ESCOLAR.

GERENCIAMENTOS DE RECURS0S, MATERIAIS E
FINANCEIROS.

GESTÃO / ADMINISTRATIVO
ANO
2018

TODOS OS
PROGRAMAS EM

ATIVIDADE
RECURSOS
PRÓPRIOS

ESCOLA
SUSTENTÁVEL

CAPACITAR OS FUNCINÃRIOS
FORTALECENDO O CONHECIMENTO

DO MEIO AMBIENTE.

   PALESTRA, OFICINA,CONSTRUÇAO DA AGENDA
ESC. CECILIA MEIRELES

GESTÃO/PEDAGÓGICA
ANO
2018

VERBA
FEDERAL(PDDE)

SUBVENÇÃO

COLABORAR  NA 
SUSTENTABILIDADE DA PEDAGOGIA
WALDORF  EM ESCOLA PUBLICA 
MUNICIPAL.

SUPORTE PEDAGÓGICO WALDORF PARA 
ELABORAR E  ORGANIZAR  OS PALNEJAMENTOS, 
COM  ESPECIAL ENFONQUE  AS  DOCENTES QUE 
NÃO POSSUEM FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA 
WALDORF;  PROMOVER E AGENDAR  PALESTRAS 
E OFINAS  (COMUNIDADE ESCOLAR),       GRUPOS 
DE ESTUDO;  APRESENTAÇÕES CULTURAIS; 
AVALIAÇÕES DAS ATIVIDADES  PEDAGOGICAS.

GESTÃO/PEDAGÓGICA/SUBVENCIONADOS
ANO
2018

VERBA
MUNICIPAL
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1º. Plano de Ação: Sala de reforço escolar do Ensino Fundamental 

  

Objetivos Estratégicos do Ensino Fundamental:

 

                Tendo em vista o bom desenvolvimento da Pedagogia Waldorf aplicada em nossa escola e o bom resultado das nossas crianças egressas, os
professores  deste  segmento  mostraram  preocupação  com  o  atendimento  das  crianças  que  apresentam  dificuIdades  de  aprendizagem  específicas  no
ano/idade/série em que se encontram. As medidas pedagógicas dadas pelos professores surtem efeito, mas ainda não são satisfatórias. Portanto, o Segmento do
Ensino Fundamental concentrará as suas preocupações no sentido de diminuir o índice de reprovação destas crianças. 

1º Plano de Ação 

                 Serão identificadas dentro de cada classe quais e quantas crianças precisam deste atendimento. Além de utilizarmos o aparato oferecido pela SME e
outros órgãos educacionais especializados em tratamentos específicos, será implementado um atendimento diário, no qual estas crianças poderão ter atenção
individual ou coletiva, dependendo dos casos, cada criança, pelo menos duas vezes por semana.

               A sala a ser utilizada pode ser a biblioteca ou sala de reuniões de professores. O profissional teria carga horária de professor encaminhado pela
Secretaria de Educação.

              Esta meta dependerá do apoio solicitado à Secretaria de Educação.

METAS OU OBJETIVOS ESPECíFICOS: 

No primeiro momento fazer atendimento a todas as crianças que estão tendo dificuldades de escrita, leitura e cálculos.

Em seis meses conseguir a alfabetização do maior número de alunos de cada grupo. Com um ano a ajuda individual pode ser abrangida para o restante do
grupo.

O trabalho, uma vez implementado, deveria ter continuidade, pois todos os anos nos chegam crianças com tal situação.
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 Justificativa: 

Vemos  que  o  trabalho  em grupo não consegue atingir  um ou dois  alunos  de cada  classe  e  nossa escola  é  procurada  por  pais  e  indicada  por  diversos
profissionais,  inclusive  escolas  para  crianças  que  tenham  situações  de  dificuldades  de  aprendizagem.   Estas  indicações  tem  aumentado  no  último  ano
aumentando, portanto, o número de alunos com dificuldades.

As ações: 

O professor responsável dará suas aulas com no mínimo 50 minutos de duração onde levará para as crianças materiais diversificados para atingir os alunos
incentivando-os de outras formas além daquelas realizadas em classe. Isto, contudo, não acontecerá sem respeitar o caminho já realizado pelo professor da
classe  e o conhecimento da criança.

  Responsáveis pela implementação das ações:

 O Orientadores Pedagógico acompanhará o trabalho para orientar sua implementação;

Período em que vai se realizar: O melhor horário para este trabalho é no período da tarde e, como já afirmamos anteriormente, depois de implementado, este
serviço fará parte dos quadros profissionais da Escola.

Os recursos materiais: 

A sala de reunião e a biblioteca podem ser utilizados para tal tarefa. Papéis, lápis, giz, pranchetas, aquarelas, flautas, ou seja, todo o material que a Escola já
disponibiliza, assim como o ambiente externo e natural em que a escola está situada.

 Recursos Humanos: 

Um professor cedido pela Secretaria de Educação;
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Metas ou objetivos :

 Levantar a auto-estima destas crianças, muitas vezes abalada;

 Colocá-las dentro do processo vivido pela classe, no sentido de ajudar na inclusão;

 Diagnóstico preciso das dificuldades apresentadas;

 Levantamento das possibilidades de ação;

 Atuação conjunta com professor de classe, manhã e tarde; 

 No primeiro momento, fazer atendimento a todas as crianças que estão tendo dificuldades de escrita, leitura e cálculos;

 Em seis meses conseguir a alfabetização do maior numero de alunos do grupo. Com um ano a ajuda individual pode ser abrangida para o restante do
grupo.

AVALIAÇÃ0:

Serão realizadas avaliações a cada final de bimestre com o intuito não de classificar ou mensurar as crianças, mas no sentido de verificar seus avanças e suas
dificuldades, afim de que sejam tomadas medidas de manutenção ou revisão das atividades e estratégias;

2º Plano de Ação:

Observamos que, aliado à cognição dos alunos, a Pedagogia Waldorf prima pelo desenvolvimento da qualidade artística e social dos alunos e dos
professores. Serão identificadas dentro de cada classe quais as habilidades artísticas que os professores necessitam se habilitar, trazendo à consciência da equipe
escolar.
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METAS OU OBJETIVOS ESPECíFICOS: 

Otimização das habilidades artísticas necessárias para os professores, no sentido de oportunizar os alunos a um aprendizagem que inclua a arte como ferramenta
de desenvolvimento. 

Incentivar os professores a participar das formações oferecidas pela SME, pela Associação Pedagógica Cecilia Meireles e outras formações, para desenvolver-
se também artisticamente.

Solicitar à Associação Pedagógica Cecília Meireles, um  apoio para os professores participarem de cursos e estágios de pedagogia Waldorf,  

Solicitar a participação pelos professores dos encontros e seminários  oferecidos atualmente.

 Justificativa: 

O aprimoramento da oferta pedagógica oferecida aos nossos alunos através da Pedagogia Waldorf.

As ações: 

A solicitação de verba para estágios e cursos.

Incentivar o professor a dedicar-se a um aprimoramento artístico que otimizará a aprendizagem cognitiva, artística e social.dos nossos alunos.

  

Responsáveis pela implementação das ações:

 O Orientadores Pedagógico, o Colegiado de professores e a Associação da Escola;

Período em que vai se realizar: Durante os dois próximos anos.

Os recursos materiais: 

Recursos financeiros, profissionais qualificados e a disponibilidade dos professores .
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Recursos Humanos: 

Profissionais habilitados formados ou em formação

Metas ou objetivos 

Oferecer uma qualidade de ensino que otimize a erradicação da evasão escolar. 

Levar o aluno a desenvolver cada vez mais o interesse pela aprendizagem. 

AVALIAÇÃ0:

Serão realizadas avaliações a cada final de semestre  com o intuito  de verificar o processo, afim de que sejam tomadas medidas de manutenção ou revisão do
plano de ação.

DURAÇÃO: 

Ano letivo de 2018 e 2019.

3º PLANO DE AÇÃO: 

                                                                 Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional

Apresentação
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          No decorrer do ano letivo, o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Orientação Educacional, tem por objetivo principal atender as necessidades da
comunidade escolar, exercendo suas funções de acordo com as atribuições que competem ao Orientador Educacional, previstas no regimento escolar.

        Diante disso, a participação, a elaboração e a avaliação em todas as ações (atividades) que envolvam a integração escola-família-comunidade, com o
objetivo de criar um espaço educativo harmônico, de troca de experiências e de desenvolvimento (cognitivo, afetivo e social), com a finalidade a promover a
qualidade do processo ensino aprendizagem, são tarefas deste profissional.

          Para que estas atividades ocorram de forma positiva, o Orientador Educacional precisa estar atento aos procedimentos administrativos e pedagógicos da
escola, sendo um “mediador” entre pais, comunidade escolar e, principalmente, entre os alunos. 

         Também vale ressaltar, que em suas ações este profissional precisa acompanhar os alunos que necessitam de encaminhamentos específicos na área da
saúde e de procedimentos emocionais, bem como, orientar as famílias, quanto às questões sócio-afetivas que interferem na aprendizagem das crianças.

         Dessa forma, o PLANO DE AÇÃO elaborado para ser desenvolvido no decorrer deste ano letivo, pelo Serviço de Orientação Educacional desta unidade
escolar, refere-se ao desenvolvimento das habilidades de convivência, ou seja, sua principal finalidade é despertar a analise, a discussão e a vivência de valores
e atitudes, indispensáveis ao convívio positivo com todos que fazem parte do ambiente escolar.  Assim, outros conceitos como: o respeito pelas diferenças
individuais, o sentimento de responsabilidade e de confiança na tomada de decisões, estarão atrelados aos objetivos deste projeto de ação educativa.

PROJETO: FALANDO DE CONVIVÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR

JUSTIFICATIVA: Sabemos que conviver com os outros exige inúmeros tipos de “comportamentos”, os quais devem ser aprendidos em cada vivência e
situação. 

A busca de uma convivência satisfatória é um desafio para cada um de nós, pois se faz necessário encontrar em nossos registros certos
valores e regras e, assim, fazermos uso deles.

A escola é um lugar de afeto, de proteção, de vínculos, por isso, precisamos estar empenhados em aprender e ensinar a gostar das pessoas,
a gostar da vida e a gostar daquilo que estamos fazendo.
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Para de fato, a convivência entre alunos, profissionais da escola e da família ser de qualidade,  precisamos criar ambientes de calor
humano, respeito e principalmente afeto, sempre tendo em vista a justiça e o reconhecimento de que cada um precisa ser responsável por
suas atitudes.

META: Levar o aluno e a comunidade escolar a refletir sobre a importância de valorizarmos a alegria da vida que se manifesta na amizade, na
família, na escola, no nascer do sol, nas noites de lua, nas estrelas brilhando, nos dons do tato, gosto, olfato, audição, visão, na boa saúde,
nas flores e demais belezas naturais, na capacidade de fazer escolhas, na própria vida e na vida de nossos semelhantes para que possamos
conviver de forma harmônica e respeitosa.

OBJETIVOS Perceber e respeitar as diferenças e os pontos de vistas nas situações de ESPECÍFICOS: convívio. 

Fazer uso do diálogo como instrumento de comunicação na produção coletiva de ideias e na busca de solução de problemas.

Buscar através do conhecimento e da prática diária, desenvolver sentimentos positivos nas relações com o próximo, onde o amor, o
respeito, a bondade e a paciência sejam o apoio fundamental neste convívio.

Ter um comportamento afirmativo (agir com paciência, honestidade e respeito) não com um comportamento passivo ou agressivo, que
viole os direitos dos outros.

Comprometer-se com as atividades planejadas e/ou necessárias para você e seu grupo de convívio.

Mudar maus hábitos nos relacionamentos,  aprendendo a controlar impulsos negativos e amadurecendo (de acordo com a maturação
neurológica da criança) com a prática de hábitos saudáveis.

ESTRATÉGIAS: Leitura e exposições de histórias sobre CONVIVÊNCIA; recorte e colagem; desenhos; histórias em quadrinhos; jogos variados; mural;
caça-palavras; músicas; encontros com alunos, pais, professores e demais funcionários da escola.

RECURSOS:       Materiais pedagógicos, livros paradidáticos, revistas, jogos mensagens e diversos gêneros textuais para desenvolver junto aos alunos, pais e
comunidade escolar.

DURAÇÃO: Ano letivo de 2018.
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3º PLANO DE AÇÃO:

 Emboço do prédio que atende o 1º seguimento, junto ao Pai que conhece a técnica e irá apresentar em reunião, atendendo uma
necessidade de saúde e estética a todos   . Oferecendo qualidade   ao Ambiente. 

JUSTIFICATIVA 

Atender de forma estética   e limpa   a todos que usam este local   com o emboço ecológico onde também podemos vivenciar a qualidade de 
sustentabilidade   deste trabalho neste prédio que  fica no meio do terreno por onde o fluxo de pessoa é constante. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Apresentar formas de emboço  ecológico  junto aos responsáveis por  este plano  assegurando um ambiente harmônico para toda da comunidade .

      

ESTRATÉGIAS:

 Pesquisa junto aos pais para aplicar o emboço ecológico, reunião para apresentação do projeto   do emboço ecológico , oferecendo um espaço de
melhor qualidade as crianças do 1º seguimento que usam este espaço diariamente

Levantamento de material indicado pelo profissional selecionado.

Cooperação da SME e de eventos realizados pela equipe de pais, e da gestão e comissão de obras.

Associação Cecilia Meireles

RESPONSÁVEIS:

A direção, Conselho Escolar, profissional específico para reforma, com a participação de pais e comunidade.

PERÍODO:

Dois anos a partir de janeiro de 201 8, .
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RECURSOS: Cooperação SME , doação de pais de alunos e eventos no decorrer do ano anterior e posterior para  a realização da reforma.

4º PLANO DE AÇÃO: 

 Reconstrução da varanda  do prédio que atende o  2º seguimento ( 7º e 8º ano )

 JUSTIFICATIVA 

Atender o planejamento dos docentes que visam cumprir   atendimentos aos discentes  oferecendo  abrigo  seguro , caloroso e limpo para que os 
objetivos sejam alcançados   a todos que usam  este local.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Atender   ao planejamento extra classe , atendimento de recreação ( Educação Física )  , recreio e outros eventos que se fizer necessários para algum 
planejamento ; oferecendo a todos mais tranquilidade e segurança.

      

ESTRATÉGIAS:

 Pesquisa junto aos pais e responsáveis   para  que o teto seja recolocado , trazendo novamente o espaço reservado do teto para atender os  a todos que
usam este local diariamente  . 

Levantamento de material indicado pelo profissional selecionado.

Cooperação da SME e de eventos realizados pela equipe de pais, e da gestão e comissão de obras.

Associação Cecilia Meireles
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RESPONSÁVEIS:

A direção, Conselho Escolar, profissional específico para reforma, com a participação de pais e comunidade.

PERÍODO:

Seis meses   segundo semestre de 201 8.

RECURSOS: Cooperação SME , doação de terceiros

5º  PLANO DE AÇÃO:  viabilizar a entrada do  espaço  para o banheiro anexo a secretaria

JUSTIFICATIVA :

Possibilitando aos funcionários entre outros um local adequado,   oferecendo  melhor qualidade para os que usam este espaço diariamente .

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Assegurar  o espaço de forma  que todos tenham acesso seguro  no cotidiano.

      

ESTRATÉGIAS:

 Pesquisa junto  aos pais, funcionários e administrativo  para  realização do acesso 

Levantamento de material indicado pelo profissional selecionado.

Cooperação da SME e de eventos realizados pela equipe de pais, e da gestão e comissão de obras.
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Associação Cecilia Meireles

RESPONSÁVEIS:

A direção, Conselho Escolar, profissional específico para reforma, com a participação de pais e comunidade.

PERÍODO:

duração um  ano a partir de janeiro de 201 8, .

RECURSOS: Cooperação SME , doação de pais de alunos e eventos no decorrer do ano anterior e posterior para  a realização da reforma.

6º PLANO DE AÇÃO:  Acrescentar a marquise da entrada interna da secretaria

 JUSTIFICATIVA 

Melhorar o atendimento ao público em geral (responsáveis de alunos), e ao servidor lotado nesta unidade escolar, fornecendo uma proteção do tempo e 
tornando o ambiente mais acolhedor.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Atender os responsáveis de alunos e público em geral nas solicitações de documentação junto a secretaria, assim como ao corpo docente e discente nas 
solicitações de pedidos internos da escola, oferecendo a todos mais tranquilidade e segurança.

      ESTRATÉGIAS:

 Pesquisa junto aos pais e responsáveis   para   que essa marquise seja construída, melhorando o acesso à secretaria da escola e proteção   a todos que
usam este local diariamente. 

Levantamento de material indicado pelo profissional selecionado.

Cooperação da SME e de eventos realizados pela equipe de pais, e da gestão e comissão de obras.
57



Associação Cecilia Meireles

RESPONSÁVEIS:

A direção, Conselho Escolar, profissional específico para reforma, com a participação de pais e comunidade.

PERÍODO:

Um ano de duração  segundo semestre de 201 8 a primeiro semestre  do 2019.

RECURSOS:  PDDE Cooperação SME, doação de pais e terceiros  e eventos no decorrer do ano anterior e posterior para  a realização do plantio.

7º PLANO DE AÇÃO: Recuperação dos brinquedos ( casinha de eucalipto tratado   dos dois  pátios   do Pré I e II  )

JUSTIFICATIVA 

Atender de forma   segura o espaço   de recreação que atende as turmas da educação infantil assegurando o bem estar dos discentes que usam este local.

   

OBJETIVO ESPECÍFICO:

 Assegurar   que os brinquedos usados neste espaço   atendam as crianças assegurando um ambiente harmônico para todos.

      ESTRATÉGIAS:

 Conversa junto aos pais e pedagógico para repor peças de eucalipto que se fizer necessário nos brinquedos que atendem as crianças;

Levantamento de material indicado pelo profissional selecionado.

Cooperação da SME e de eventos realizados pela equipe de pais, e da gestão e comissão de obras.

Associação Cecilia Meireles
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RESPONSÁVEIS:

A direção, Conselho Escolar, profissional específico para reforma, com a participação de pais e comunidade.

PERÍODO:

Um ano a partir de janeiro de 201 8.

RECURSOS: Cooperação SME, doação de pais  e eventos no decorrer do ano anterior e posterior para  a realização da reforma. Verba PDDE

   8º PLANO DE AÇÃO: Manutenção da estrutura interna da cozinha   que atende todas as refeições  da escola.

JUSTIFICATIVA . 

Tendo conversado com grupo deste espaço foi verificado com veemência   que ele precisa de manutenção em alguns pontos que fazem ser necessário 
melhorando a qualidade da cozinha que atende a todos.

 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Realizar melhorias atendendo as exigências   da Rede ( SME) e deixando o espaço mais limpo e  seguro para a saúde alimentar .

   ESTRATÉGIAS: 

-Conversa junto aos pais, funcionários e administrativo, levantando a realização da reforma seguindo a prioridade

- Parceria e   acompanhamento  do desenvolvimento   do processo.    

- Avaliação do processo enquanto grupo.

Responsáveis – As diretoras da Unidade Escolar com a parceria da comunidade e funcionários .
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PERÍODO:

Um ano a partir do segundo semestre de 2018 até final de 2019.

 RECURSOS: PDDE, Cooperação SME, doação de  e eventos no decorrer do ano anterior e posterior para  a realização da reforma.

10ºPLANO DE AÇÃO: Plantio de mudas de plantas regionais e de cercas vivas no ambiente escolar.

JUSTIFICATIVA 

Através do plantio de cerca viva, realizamos a divisão do espaço de maneira agradável e natural utilizando plantas conhecidas. Desta maneira faremos um
resgate da memória local, respeitando o bioma local.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Plantar mudas que recupere o bioma local e substituir algumas   com ajuda do profissional, plantar árvores frutíferas  trazendo diversidade  no espaço. 

Realizar a manutenção   trabalhando de maneira a ecológica e o cuidando das plantas tendo um  ambiente escolar harmonioso , inserindo-as no cotidiano do
aluno.

ESTRATÉGIAS:

 - Conversa informal a respeito da diversidade promovendo   ações de participação de pais alunos , comunidade  e funcionários , conforme  as necessidades
destacadas em conversa informal e reunião  

–Pesquisa de profissionais   da comunidade e/ou pais , para a realização de  tarefas, ouvindo suas sugestões e indicações. 
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 -Levantamento de preços do material indicado pelo profissional selecionado.

 - Cooperação da SME e de eventos realizados pela equipe de pais, e da gestão e  comissão de obras  -Trabalhar a relação da necessidade de regar quando não 
houver chuva.

-Acompanhar   periodicamente o crescimento 

- Avaliação das muda se replantio, caso seja necessário.

Responsáveis : As diretoras da Unidade Escolar com a parceria da comunidade, alunos do segundo seguimento e professor  e  o Projeto ¨Escola Sustentável ¨.

RECURSOS: Verba Proj. ( Escola Sustentável )  Cooperação SME ,   eventos no decorrer do ano anterior e posterior para  a realização de plantio   captação de
doação de mudas.

PERÍODO: Um ano a partir de fevereiro de 2018.

RECURSOS: Cooperação SME , doação de  e eventos no decorrer do ano anterior e posterior para  a realização da reforma.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- O nosso PPP será avaliado cada 6 meses, pela equipe gestora e pedagógica.
- Equipe coordenadora responsável pela implementação: a gestão, a orientadora educacional e orientador pedagógico
- As fontes e estratégias de coleta e análise de dados e a bibliografia.

Foram realizadas as pesquisas de coleta de dados nas reuniões pedagógicas, nas fichas de matrículas, relatórios anuais, censo escolar, PPP de 2014 e
Regimento Escolar

 BIBLIOGRAFIA

- PPP – E. M. Cecília Meireles – 2014
- Lei de Diretrizes e Bases 
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- Referencial Curricular Nacional
- Proposta Curricular da SME 
- Regimento Escolar
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Projeto Escola Sustentável  Cecília Meireles:

PLANO DE
AÇÃO –
ESCOLA

Preenchimento
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FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO |DEZEMBRO

ATIVIDADE
S

-

ENCONTRO
C/ ALUNOS 

ENCONTRO
C/  ALUNOS
6 º E 7º ANO

ENCONTRO
C/  ALUNOS
6 º E 7º ANO

 DUAS
OFICINAS C/
6º E 7º ANO
LIMPEZA DA
NASCENTE

CONVERSA
INFORMAL

DUAS
OFICINAS  C/
6º  E  7º  ANO
LIMPEZA
/PLANTIO  DO
BIOMA  LOCAL
DA NASCENTE

VISITA AO

AO  PARQUE
EST.  TRÊS
PICOS 

ENCONTRO  DE
OFICINA  P/
CONCLU

SÃO  PLANTIO
DO BIOMA  DA
NASCENTE  AO
REDOR

RELATÓRIO
/AVALIAÇÃO

 ATIVIDADE
C/ CONSE

LHO
ESCOLA -

 REUNIÃO
APRESENTA

ÇÃO  DA
AGENDA  21
N.F./PROS

POSTA
AGENDA  DA
ESCOLA
INTERCÂM

BIO  C/  O
PARQUE
EST.  TRÊS
PICOS

CONVERSA
INFORMAL E
RELATÓRIO

-                  .
-

- - -

APRESENTA

ÇÃO  DO
RELATÓRIO DO
PROGRA

MA.

LEITURA  E
AVALIAÇÃO

          -

 ENCON

TRO  C/
REUNIÃO
PEDAGÓGI
CA

.- -

CONVERSA
INFORMAL 

PALESTRA
ESCOLA
SUSTENÁVE
L 

REUNIÃO/
PALESTRA
C/  O
PROFISSINA
L  NA ÁREA
SUSTENTABI
LIDADE

AGENDA  21
N.  F.  E  A
PROPOSTA
P/  AGENDA
DA ESCOLA

ORGANIZA

ÇÃO  DA
VISITA

AGENDA 21 N.
F.  E  A
PROPOSTA  P/
AGENDA  DA
ESCOLA

.- - - -

ENCON

TRO  C/
GRUPO
DIRETOR

- -

APRESENTA
ÇÃO  DO
CRONOGRA
MA  DO
PROGRAMA

CONVERSA
INFORMAL 

                - CONVERSA
INFORMAL

AGENDA 21 N.
F.  E  A
PROPOSTA  P/
AGENDA  DA
ESCOLA

RELATÓRIO/

AGENDA 21 N.
F.  E  A
PROPOSTA  P/
AGENDA  DA
ESCOLA

RELATÓRIO/

AVALIAÇÃO
-



SUSTENTÁVEL-2018 

AÇÕES

1 - Apoiar a criação e o fortalecimento da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida)

Atividade

1 - Reunir docentes,discentes,funcionários de apoio,pais e comunidade ao redor para estudar a agenda 21 municipal.Promover oficinas entre os agentes citados para 
identificação das necessidades sócio-ambientais do espaço escolar e das potencialidades de fauna,flora e recursos hídricos do mesmo. A partir destas oficinas construir a 
Agenda 21 da Escola Municipal Cecília Meireles. Promover intercâmbio com o Parque Estadual dos Três Picos.

Categoria Item Unidade Quantidade Valor A
Valor Unitário 
(R$) B

1 - Contratação de serviços de
terceiros-(CUSTEIO)

Serviço para capacitação dos profissionais da escola ( Tais como: Seminário, 
Conferência, Exposição, Palestra, Simpósio, Treinamento, Workshop) - especificar no 
campo de texto.

serviço 3 680,00 2.040,00

2 – Contratação de serviços 
de terceiros-(CUSTEIO)

Serviço de transporte serviço 1 1.500,00 1.500,00

2 - Promover a inclusão da temática socioambiental no projeto político-pedagógico da escola

Atividade

1 - A partir de atividades pedagógicas realizar pesquisas sobre a água que utilizamos na escola: acessar os resultados da análise realizada pelos órgãos competentes,

efetuar nova análise e promover diálogo sobre os resultados das pesquisas com a comunidade escolar. Promover: oficina de reaproveitamento do lixo escolar
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assim como a minimização dos resíduos sólidos e fortalecimento da utilização dos resíduos vegetais através do processo de compostagem já implementado na escola.

Categoria Item Unidade Quantidade Valor A Valor Unitário (R$) B

1 - Aquisição de equipamentos e/ou material permanente-(CAPITAL) Computador tipo notebook unidade 1 1.600,00 1.600,00

3 - Adequar o espaço físico, visando à destinação apropriada de resíduos da escola, eficiência energética e uso racional da água, conforto térmico
e acústico, mobilidade sustentável e estruturação de áreas verdes.

Atividade

1 - Revitalizar a nascente existente na escola através da limpeza de seu entorno e do plantio de mudas da mata atlântica. Construir pequena ponte sobre a água

que corre da nascente com objetivo de preservar a qualidade desta água e melhorar a acessibilidade ao local. Construir depósito para captação da água da chuva.

 Substituir telhas já existentes por telhas de fibra de vidro. Realizar registros fotográficos de todo processo.

Categoria Item Unidade Quantidade Valor A
Valor Unitário (R$) 
B

1 - Aquisição de materiais diversos para adequações ou manutenção no espaço físico da 
escola-(CUSTEIO)

Telha ecológica unidade 20 70,00 1.400,00
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2 -  .Aquisição de materiais diversos para adequações ou manutenção no espaço físico da 
escola-(CUSTEIO)

Madeira
metro 
cúbico

14 40,00 560,00

3 -Contratação de serviços de terceiros-(CUSTEIO) Serviço pedreiro serviço 30 30,00 900,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Educação Infantil (Creche, Pré-Escola) – Horário Parcial
Ensino Fundamental Regular

CALENDÁRIO ESCOLAR – ANO 2018

    DIAS
MESES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

JANEIRO FÈRIAS

FEVEREIRO RP RP S D ► . . . . S D R F R R R S D . . . . . S D .

MARÇO . . S D . . . . . S D . . . . . S D . . . . . SL D .

ABRIL D . . . . . S D . . . . . S D . . . . . S D F . . .

MAIO F . . . S D . par . . . S D gr gr FL gr gr S D . . . . . S

JUNHO R S D . . . . . S D . . . . . S D . . . . . S D . .

JULHO D PF . . . . SL D . . . . ◄
FB

S D R R R R R S D R R R R

AGOSTO . . . S D . . . . . SL D . . . . . S D . . . . . S D

SETEMBRO S D . . . . FL S D . . . . . S D . . . . . SL D . . .

OUTUBRO . . . . . SL D . . . . F S D F . . . . S D . . . . .

NOVEMBRO . F S D . . . . . SL D . . . F R S D R F . . . S D .

DEZEMBRO S D . . . . . SL D . . . . . S D . . . .
◄
FB
RA

S D R R R

TOTAL DE DIAS LETIVOS: 200 1o SEMESTRE: 97 2o SEMESTRE: 103



  Legenda: 

   RP Reestruturação e Planejamento da U.E.
   ►Início do ano/semestre letivo 
  ◄ Final do ano/semestre letivo 
   SL Sábado Letivo 
   Letivo
   R Recesso    
   F Feriado
   FL - Feriado Letivo
   FB Final de Bimestre
   CC Conselho de Classe/Letivo (50% aula) até FB.
   CP Conselho de Promoção/Letivo (50% aula).
   RA Entrega do Relatório Anual
   PF Ponto Facultativo

Feriados / Eventos:
Fevereiro:
05- Início do ano letivo / 1º Semestre
13- Carnaval
Março:
29 - Recesso
30-Semana Santa / Paixão de Cristo
24 – Bazar de Páscoa
Abril:
21- Tiradentes
23- São Jorge
27 - Final do 1º Bimestre
30- Recesso
Maio:

1- Dia do trabalho
2- Início do 2º Bimestre

08- Paralização dos Profis  Educação
14/15/17/18- Greve dos Profis da Educação
16-  Aniversário de Nova Friburgo – FL
29/30 – Greve dos Caminhoneiros
31- Corpus Christi

      Junho: 01/06- recesso
       Julho:
      07/07 – Festa Julina
        13 - Final do 2º Bimestre / 1º Semestre
        De 14 a 29 - Recesso Escolar      
        30 - Início do 3º Bimestre / 2º Semestre  
       Agosto:  11/08 – Aniversário da Escola
       Setembro:
        07- Independência do Brasil – FL
        22/09 Sábado Letivo
        28 - Fim do 3º bimestre                                     

Outubro:
06/10 – Festa da Primavera
12 - Nª Sª Aparecida
15 - Dia do Professor        
16 a 31- Olimpíada de Matemática e Português- 
Lei Municipal nº4013/2011
Novembro:
02 – Finados
10/11 – Sábado Letivo
15 - Proclamação da República
16 a 27 Recesso
20 - Dia da Consciência Negra
Dezembro:
08 – Bazar de Natal
21- Fim do 4º Bimestre / Ano Letivo
21- Entrega do Relatório Anual
22 a 31 – Recesso Escolar
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