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Nesses termos, 

pede deferimento. 
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11..22  CCUURRSSOOSS  
Berçário 

Ed. Infantil 

Ensino Fundamental I 

Ensino Fundamental II 

Ensino Médio 

1.2.1 Número de alunos por período 

Período da manhã: 354 

Período da tarde: 216 

Período da noite: -- 

11..33  NNÚÚMMEERROO  DDEE  PPRROOFFEESSSSOORREESS  
Ensino Básico: 12 

Ensino Fundamental Anos Iniciai: 14 

Ensino Fundamental Anos Finais: 16 

Ensino Médio: 18 

11..44  PPEERRÍÍOODDOO  EE  HHOORRÁÁRRIIOO  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  

Berçário 

Integral: Das 7h às 19h (os responsáveis definem a quantidade de horas, com mínimo de 4h30min e 

o horário de entrada e saída do aluno). 
 

Educação Infantil 

A) Manhã- Das 7h20 às 11h50  

B) Tarde- Das 13h00 às 17h30  

C) Integral- Das 7h às 19h 
 

Ensino Fundamental I  

A) Manhã - Das 7h10 às 12h00 

B) Tarde - Das 13h00 às 17h50 

C) Integral – Das 7h às 19h 
 

Ensino Fundamental II 

A) Manhã- Das 7h15 às 12h35  

B) Tarde- Das 13h às 18h20  

C) Integral- Das 7h00 às 19h 
 

Ensino Médio 

A) Manhã- Das 7h15 às 13h45  

B) Tarde- 

C) Integral- 

11..55  AATTOOSS  DDEE  AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  

● DOE de 06/02/2010, nº 25, seção I, página 41, processo nº. 012/0300/2010 expede a presente 

Portaria: Art. 1º - Fica autorizado em grau de recurso a instalação e o funcionamento do Colégio Augusto 

Ramos, com os Cursos de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, situado na Rua Arpui, 
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nº44 - Casa Verde - São Paulo/SP, mantido pelo Colégio Augusto Ramos Ltda. - ME, CNPJ 

11.114.241/0001-88.  

● DOE de 10/08/2013, nº 149, seção I, página 2, processo nº 0833/0002/2013, expede a presente 

Portaria: Artigo 1º - Fica autorizada a mudança de endereço do Estabelecimento de Ensino Colégio 

Augusto Ramos, (CIE: 442392), mantido por Colégio Augusto Ramos LTDA - ME , CNPJ nº 

11.114.241/0001-88, autorizado pela Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 5/2/2010, publicada no 

D.O.E. de 6/2/2010, da Rua Arpui, 44 - Casa Verde - São Paulo/SP, para Rua Bernardino Fanganiello, 

149/151 - Casa Verde - CEP. 02512-000, São Paulo/ SP. Artigo 2º - A escola continuará a oferecer os 

cursos de Educação Infantil - Modalidade: Creche e Pré-Escola, Ensino Fundamental I e Ensino 

Fundamental II, já autorizados. 

● DOE de 10/08/2013, nº 149, seção I, página 21, processo nº 0833/0002/2013 de 4/6/2013, expede a 

presente Portaria: Artigo 1º - Ficam autorizados o funcionamento dos cursos Educação Infantil - 

Modalidade: Creche e Ensino Fundamental II, junto ao Estabelecimento de Ensino Colégio Augusto 

Ramos, (CIE: 442392), situado à Rua Bernardino Fanganiello, 149/151 - Casa Verde - CEP. 02512-000 - 

São Paulo/ SP, mantido por Colégio Augusto Ramos LTDA - ME, CNPJ nº 11.114.241/0001- 88, 

autorizado pela Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 5/2/2010, publicada no D.O.E. de 6/2/2010. 

● DOE de 17/08/2013, nº 154, seção I, página 39, retificações do DOE de 10-8-2013 na Portaria do 

Dirigente Regional de Ensino de 9-8-2013, referente à autorização de cursos do Colégio Augusto Ramos. 

Onde se lê: Artigo 1º - Ficam autorizados o funcionamento dos cursos Educação Infantil - Modalidade: 

Creche e Ensino Fundamental II. Leia-se: Artigo 1º - Ficam autorizados o funcionamento dos cursos 

Educação Infantil: Creche e Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). Na Portaria do Dirigente Regional de 

Ensino de 9-8-2013, referente à mudança de endereço do Colégio Augusto Ramos. Onde se lê: Artigo 2º - 

A escola continuará a oferecer os cursos de Educação Infantil - Modalidade: Creche e Pré-Escola, Ensino 

Fundamental I e Ensino Fundamental II, já autorizados. Leia-se: Artigo 2º - A escola continuará a oferecer 

os cursos de Educação Infantil: Creche e Pré-Escola, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), já autorizados.  

● DOE de 10/05/2016, nº 85, seção I, página 27, processo 1743 de 22-12-2015 expede a presente 

Portaria: Artigo 1º – Ficam autorizados a instalação e o funcionamento, sob forma de extensão, do 

Estabelecimento de Ensino Colégio Augusto Ramos (Código CIE: 442392), situado na Rua Bernardino 

Fanganiello, 149/151, Casa Verde, CEP 02512-000, São Paulo/ SP, mantido por Colégio Augusto Ramos 

Ltda. - ME, CNPJ 11.114.241/0001-88, autorizado pela Portaria do Dirigente Regional de Ensino – Região 

Centro de 5/2/2010, publicada no D.O. de 6/2/2010, na Rua Bernardino Fanganiello, 125 e 137, Casa 

Verde, CEP 02512-000, São Paulo/ SP.  

Artigo 2º – O Estabelecimento de Ensino manterá em sua extensão o curso de Educação Infantil: 

creche. Artigo 3º – A Diretoria de Ensino da Região Centro, responsável pela supervisão do 

Estabelecimento de Ensino, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta 

Portaria. 

● DOE de 25/01/2018, nº 17, seção I, página 32. Portaria DRE-4, de 24-1-2018 do Dirigente 

Regional de Ensino - Região Centro, conforme o Decreto 57.141/2011 e a Resolução SE 29/2012, com 

fundamento na Deliberação CEE 138/2016 e demais normas vigentes, à vista do Processo 2146, de 17-11-

2017, expede a presente Portaria: Artigo 1º - Fica autorizado o funcionamento do curso do Ensino Médio 

junto ao Estabelecimento de Ensino Colégio Augusto Ramos (Código CIE: 442392), à Rua Bernardino 

Fanganiello, 149/151, Casa Verde, CEP 02512-000, São Paulo - SP, mantido pelo Colégio Augusto Ramos 

Ltda. - ME, CNPJ 11.114.241/0001-88, autorizado pela Portaria do Dirigente Regional de Ensino - Região 

Centro, de 5-2-2010, publicada no D.O. de 6-2-2010. Artigo 2º - Os responsáveis pelo Estabelecimento de 

Ensino ficam obrigados a manter adequados às normas que forem baixadas pelos Conselhos Nacional e 

Estadual de Educação e às demais instruções relativas ao cumprimento da Lei 9.394/1996, os seguintes 

documentos: Regimento Escolar, Plano de Curso e Plano Escolar. Artigo 3º - A Diretoria de Ensino da 

Região Centro, responsável pela supervisão do Estabelecimento de Ensino, zelará pelo fiel cumprimento 
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das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria. Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da 

sua publicação. Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 24-1-2018 –  
● DOE de 23/05/2018, nº 94, Seção I, página 23. Portaria DRE-14, de 22-5-2018. O Dirigente 

Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - Região Centro, conforme o Decreto 57.141/2011 e Resolução 

SE 51/2017, com fundamento na Deliberação CEE 138/2016 e demais normas vigentes, à vista do 

Processo 0805, de 13-4- 2018, expede a presente Portaria: Artigo 1º - Ficam autorizados a instalação e o 

funcionamento de novas dependências (Quadra Poliesportiva) junto ao Estabelecimento de Ensino Colégio 

Augusto Ramos (Código CIE: 442392), à Rua Bernardino Fanganiello, 125, Casa Verde, CEP 02512-000, 

São Paulo - SP, mantido pelo Colégio Augusto Ramos Ltda., CNPJ 11.114.241/0001-88, autorizado pela 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino - Região Centro, de 5-2-2010, publicada no D.O. de 6-2-2010. 

Artigo 2º - A Diretoria de Ensino - Região Centro, responsável pela supervisão do Estabelecimento de 

Ensino, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria. Artigo 3º - 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

● DOE de 27/12/2018, nº 240, Seção I, página 31. Portaria DRE-38, de 26-12-2018 O Dirigente 

Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - Região Centro, conforme o Decreto 57.141/2011 e Resolução 

SE 51/2017, com fundamento na Deliberação CEE 138/2016 e demais normas vigentes, à vista do 

Processo 2111783, de 19-12- 2018, expede a presente Portaria: Artigo 1º - O Estabelecimento de Ensino 

Colégio Augusto Ramos (Código CIE 442392), situado à Rua Bernardino Fanganiello, 149/151/125/137, 

Casa Verde, CEP 02512-000, São Paulo - SP, autorizado a funcionar pela Portaria do Dirigente Regional 

de Ensino - Região Centro, de 5-2-2010, publicada no D.O. de 6-2-2010, mantido pelo Colégio Augusto 

Ramos Ltda. - ME, CNPJ 11.114.241/0001-88, passa a ser mantido pelo Colégio Augusto Ramos Ltda. - 

ME, CNPJ 11.114.241/0001-88 (Educação Infantil: Creche e Pré-Escola e Ensino Fundamental: 1º ao 5º 

ano) e Colégio Augusto Ramos Ltda. - ME, CNPJ 11.114.241/0002-69 (Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano 

e Ensino Médio). Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Portaria DRE-39, de 

26-12-2018 O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - Região Centro, conforme o Decreto 

57.141/2011 e Resolução SE 51/2017, com fundamento na Deliberação CEE 138/2016 e demais normas 

vigentes, à vista do Processo 1671712, de 23-11- 2018, expede a presente Portaria: Artigo 1º - Ficam 

autorizados a instalação e o funcionamento, sob forma de extensão, do estabelecimento de ensino Colégio 

Augusto Ramos (Código CIE 442392), situado à Rua Bernardino Fanganiello, 149/151/125/137, Casa 

Verde, CEP 02512-000, São Paulo - SP, mantido pelo Colégio Augusto Ramos Ltda. - ME, CNPJ 

11.114.241/0001-88 (Educação Infantil: Creche e Pré-Escola e Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano) e 

Colégio Augusto Ramos Ltda. - ME, CNPJ 11.114.241/0002-69 (Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano e 

Ensino Médio), autorizado a funcionar pela Portaria do Dirigente Regional de Ensino - Região Centro, de 

5-2-2010, publicada no D.O. de 6-2-2010, à Rua Bernardino Fanganiello, 53, Casa Verde, CEP 02512-000, 

São Paulo - SP. Artigo 2º - O Estabelecimento de Ensino manterá em sua extensão os cursos de Ensino 

Fundamental: 6º ao 9º ano e Ensino Médio. Artigo 3º - A Diretoria de Ensino - Região Centro, responsável 

pela supervisão do Estabelecimento de Ensino, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em 

decorrência desta Portaria. Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

22  PPRROOPPOOSSTTAA  EEDDUUCCAACCIIOONNAALL  

22..11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 
 

A educação brasileira nos últimos tempos está sofrendo muitas mudanças, isso pode ser notado nos 

documentos feitos nos últimos tempos como: O Plano Nacional de Educação, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais. Mas o que todos esses documentos contemplam é uma 
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educação que sirva para formar o "homem completo" para a atualidade, não importando a sua classe 

econômica. 

Sabemos que isso é um grande desafio, proporcionar uma educação completa e uma formação integral 

que leve em conta cada um dos campos do conhecimento e cada novo aspecto da vida do homem.  

 A sala de aula não é o limite. Dia a dia incorporamos novos recursos e novas metodologias para um 

melhor aprendizado; utilizamos todas as ferramentas necessárias para que o aluno se desenvolva 

plenamente. Valores de vida, como respeito, honestidade, amizade, justiça e solidariedade são incentivadas 

e construídas a cada instante.  

Valorizamos um paradigma curricular que possibilite a interdisciplinaridade, abrindo novas 

perspectivas no desenvolvimento de habilidades para dominar esse mundo que se desenha. Utilizamos as 

novas concepções pedagógicas embasadas na ciência da educação que sinalizaram a reforma curricular 

expressa nos PCN’s e que surgiram como importante proposta e eficiente orientação para os professores. 

Os temas estarão vinculados ao cotidiano da maioria da população. Além do currículo composto pelas 

disciplinas tradicionais, inserimos temas transversais como: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, 

trabalho e consumo, entre outros. Esta estrutura curricular deverá estar sempre em consonância com as 

diretrizes emanadas da legislação. 

Além disso, pretendemos: 

a) Tornar o educando sujeito do seu próprio desenvolvimento na comunidade; 

b) Oferecer um ensino de qualidade que favoreça o desenvolvimento da consciência crítica, que faça 

desabrochar práticas que venham a contribuir para a construção de uma sociedade justa; 

c) Estabelecer relações democráticas e fraternas entre educador-educando; 

d) Promover a corresponsabilidade nas atividades escolares. 

e)  Assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, objetivando alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 

suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, bem como colocando-a a salvo de toda 

forma de violência, negligência e discriminação. 

22..22  NNOOSSSSAASS  CCOONNCCEEPPÇÇÕÕEESS  

 
2.2.1 Educação 

A educação deve ser considerada como processo para o desenvolvimento humano integral, 

instrumento gerador das transformações sociais. É a base para aquisição da autonomia, fonte de visão 

prospectiva, fator de progresso econômico, político e social. É o elemento de integração e conquista do 

sentimento e da consciência de cidadania. Nesta concepção de educação, a finalidade é formar cidadãos 

capazes de analisar, compreender e intervir na realidade, visando ao bem-estar do homem, no plano 

pessoal e coletivo. Para tanto, este processo deve desenvolver a criatividade, o espírito crítico, a 

capacidade para análise e síntese, o autoconhecimento, a socialização, a autonomia e a responsabilidade. 

Desta forma, é possível a formação de um homem com aptidões e atitude para colocar-se a serviço do bem 

comum, possuir espírito solidário, sentir o gosto pelo saber, dispor-se a conhecer, a desenvolver a 

capacidade afetiva e possuir visão inovadora. 
 

2.2.2 Homem 

O homem é um ser biológico, psíquico e sociocultural (biopiscossociocultural) que possui 

necessidades materiais, relacionais e transcendentais. 

Dentro deste sentido amplo e complexo, o homem deve ser atendido em toda sua dimensão e deve 

dispor dos recursos que satisfaçam a sua necessidade, para que analise, compreenda e intervenha a 

realidade. 
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2.2.3 Escola 

A escola, como instituição social, deve possibilitar o crescimento humano nas relações interpessoais, 

bem como propiciar a apropriação do conhecimento elaborado, tendo como referência a realidade do 

aluno. 

Neste contexto, deve possibilitar ao aluno a aquisição de uma consciência crítica que lhe amplie a 

visão do mundo. Esta visão do mundo deverá dar-lhe condições de uma leitura interpretativa dos fatos 

sociais, das relações intrapessoais e interpessoais e dos homens com a natureza. 

 

2.2.4 Professor 

O professor, como mediador entre o aluno e o conhecimento, deve ser um profissional formador, 

reflexivo, consciente da importância do seu papel, comprometido com o processo educativo, integrado ao 

mundo de hoje, responsável socialmente pela formação do cidadão e, principalmente, do eterno aprendiz, 

aquele que busca “inovar e inovar-se”. 

 

No Colégio Augusto Ramos, a educação, conforme a Lei 9.394/96, inspirada nos princípios de 

liberdade e solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Os níveis e modalidades de ensino 

mantidos pela Escola serão ministrados com base nos seguintes princípios: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

III. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. 

IV. Respeito a liberdade e apreço a tolerância. 

V. Valorização do profissional da educação escolar. 

VI. Gestão democrática. 

VII. Garantia do padrão da qualidade do ensino. 

VIII. Valorização da experiência extraescolar. 

IX. Vinculação entre a ação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Para que estes princípios sejam alcançados, todos os recursos possíveis e desejáveis serão utilizados, 

oferecendo ao educando, também, condições que o leve a vivência de situações de vida que evidenciem, na 

escola e na família, valores efetivamente humanos. 

Seguindo a Lei 9394/96, no Colégio Augusto Ramos, a Educação Básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

33  AA  EESSCCOOLLAA  EE  AA  CCOOMMUUNNIIDDAADDEE  AATTEENNDDIIDDAA  
 

A comunidade onde está inserido o Colégio Augusto Ramos e, consequentemente, a população 

que ele atende é formada por famílias de origens diversas. 

 As famílias buscam no trabalho uma forma para sobreviver, sendo que as profissões exercidas 

pelos pais são as mais variadas. 

 Caracteriza-se pelo esforço contínuo dos pais em manter seus filhos num Colégio que ofereça uma 

educação de qualidade, onde seus filhos se sintam seres humanos, aprendam a se valorizar e valorizar os 

outros e, sobretudo, que saiam do Colégio aptos a enfrentar o mundo lá com criatividade, criticidade, 

solidariedade e cooperação. 

 A maioria das famílias atendidas pelo Colégio, em relação ao nível socioeconômico, é de classe 

média. Com relação à escolaridade e cultura, a população é muito diversificada. 
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 A comunidade é dotada de toda infraestrutura em relação a saneamento básico, iluminação, asfalto, 

meios de comunicação e transportes, comércio, atendimento à saúde, lazer e cultura, etc. 

 O Colégio Augusto Ramos reconhece que as crianças têm uma família que constitui seu 

referencial básico. Reconhecer isso implica em respeitar posturas educacionais da família e desenvolver 

ações que estimulem interações entre a família e a escola, prevendo um cotidiano para a criança que 

integra casa-escola. 

 Reconhece também que não é substituto da família. Portanto, visando o bom desenvolvimento da 

criança e desempenhando sua função de cuidar e educar interage com as famílias das crianças. 

 Essa interação é imprescindível, principalmente para a transmissão de informações sobre o que 

ocorre com as crianças. A escola é um espaço transparente e aberto que se mostra a mães e pais. Este “se 

mostrar”, deixar que conheçam a rotina, princípios básicos, realização da criança, é importante, pois 

muitos pais e mães não sabem o que é esta instituição, como seus filhos são tratados, o que fazem na 

escola. Quando não se conhece uma situação e um local, as pessoas, normalmente, criam fantasias 

positivas ou negativas que acabam interferindo em suas ações, podem esperar em demasia ou suspeitar que 

não se cuide bem da criança. 

 A criança necessita viver uma certa continuidade entre a casa e a escola. Por exemplo, recusar a 

mamadeira ou uma refeição na escola pode ter um significado diferente se a criança foi, ou não, alimentada 

em casa. Uma noite mal dormida repercutirá em seu comportamento na escola. Por outro lado, uma queda 

que sofra na escola deve ser notificada à família.  

Se o primeiro passo foi dado na escola, a família ficará feliz em saber, como também sobre o que a 

criança faz na sua rotina escolar, seus progressos, seus desenhos, suas escritas.  

Esta continuidade casa-escola não significa, porém, identidade. Alguns educadores gostariam que a 

casa fosse uma extensão da escola. E, alguns pais, invejam a ordem, a autonomia e a responsabilidade da 

criança na escola. Ora, todos nós, crianças e adultos, vivemos em diferentes espaços, que esperam de nós 

comportamentos diversos. É importante que a criança viva essas alternâncias: que em casa possa se 

comportar como filho; que na escola possa se comportar como criança que pertence a um grupo social. 

 A família que coloca uma criança na escola é potencialmente vulnerável, pois ainda não é aceito 

por todos que crianças pequenas vivam parte do dia em uma escola, o que pode gerar culpa nas mães. Os 

profissionais da escola estão particularmente atentos a esses sentimentos, procurando compreender e não 

julgar as mães em caso de conflitos, valorizando a forma como elas educam seus filhos. 

 A interação entre a escola e a família se dá quotidianamente, através da troca de informações entre 

pais e professores. A escola também organiza eventos para que estas interações ocorram: são as reuniões 

de pais, palestras, exposições de trabalhos e as festividades. 

 A relação entre a família e a escola é construída no dia-a-dia. Desde a primeira vez que entra na 

escola para pedir informações, a família vai construindo uma imagem sobre sua acolhida, sobre o espaço, 

sobre as pessoas. Para que ela volte sempre ou se retraia, depende fundamentalmente da postura dos 

profissionais da escola. Longas esperas, tratamentos frios ou bruscas cobranças, reuniões apenas 

administrativas são formas de afastar os pais da escola. 
 

3.1 Interações Formalizadas com a Família 

 

3.1.1 Entrevista Inicial 

É realizada pela coordenação do Colégio e se constitui no momento da apresentação e troca de 

informações mútuas para que a escola e a família se conheçam. Além de buscar informações sobre a 

criança, é o momento de se falar sobre a escola, esclarecer dúvidas, explicar normas internas de formas 

objetivas, sem confundir eficiência com impessoalidade. 

 

3.1.2 Primeira Reunião com os Pais 
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 É um evento que antecede o funcionamento da escola e tem por objetivos: 

a) Apresentar a proposta educacional, o quadro de funcionários e suas funções; 

  b) Explicar as normas internas; 

  c) Discutir e esclarecer dúvidas. 

 

3.1.3 Reuniões Periódicas 

São previstas reuniões bimestrais. Sua finalidade é discutir o trabalho educativo coletivo e os 

objetivos que deverão ser alcançados. Assuntos individuais e ou administrativos deverão ser tratados em 

reuniões marcadas individualmente, para que não ocorram exposições desnecessárias, principalmente dos 

alunos. 
 

3.1.4 Eventos 

Os eventos (Congresso Estudantil, Festa da família, Campeonato Esportivo, Festa Junina, Feira 

Cultural e Encerramento do Ano) podem ser um momento de interação descontraída. Programadas pela 

equipe escolar, permitem a participação dos pais nas brincadeiras, jogos, números musicais, exposições, 

palestras e etc. 
 

3.1.5 Agenda 

 Outro meio de comunicação com os pais é a Agenda de Recados do aluno, onde, do berçário ao 5º 

ano, tanto pais como professores e direção, anotam, diariamente, o que julgarem necessário para troca de 

informações ou avisos. 
 

3.1.6 Web Educacional 

 O Colégio Augusto Ramos oferece a ferramenta digital para que os pais acompanhem em tempo 

real o diário de classe do professor, com informações de conteúdo e trabalhos, faltas ou presenças, 

comunicados, notas parciais, boletins e ocorrências. As informações ficam disponíveis na internet e 

também através de um aplicativo para celular. 

 

3.1.7 Ocorrências Escolares 

Geralmente quando se trata de questões de saúde e/ou comportamento, os pais são chamados à 

escola. Os casos individualizados são tratados em reunião marcada, podendo ter a presença da professora 

ou apenas da coordenação, quando necessário, a psicóloga também estará presente. Nestes casos, a reunião 

terá registro escrito sobre toda a conversa e assinatura de todos os presentes.   

 
 

44  PPLLAANNOO  DDEE  CCUURRSSOO  

44..11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 
No contexto educacional, o currículo está associado à orientação político pedagógica de seus 

proponentes e das instituições que lhes darão suporte. Envolve modos distintos de encarar o homem e a 

sociedade, de conceber o processo de transmissão e elaboração do conhecimento e de selecionar os 

elementos da cultura com o que a escola trabalha. 

De origem latina, a palavra currículo está ligada à ideia de curso, rota, caminho de vida ou das 

atividades de uma pessoa ou grupo de pessoas. Assim, um currículo educacional pode ser visto como um 
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“roteiro, através do qual os educandos viajam, sob a liderança de um guia experiente, que é, ao mesmo 

tempo, um companheiro”. 

Uma “viagem com roteiro” supõe que devemos planejar a forma como faremos essa viagem, o que 

queremos conhecer e as metas de chegada, mas deixa espaço para que cada viajante faça o caminho de 

acordo com a sua natureza e com o seu grau de interesse nos diferentes aspectos do roteiro traçado. A ideia 

de viagem impede que se insista na fixação de objetivos de aprendizagem rigidamente definidos e 

atrelados a uma estrita metodologia, transformando o ensino em um receituário de atividades 

ritualisticamente cumprido. A ideia de roteiro evita que se caia na visão espontaneísta de que é preciso 

apenas respeitar o desenvolvimento do aluno (que aconteceria com ou sem a escola), privilegiando a 

recreação e dando pouca atenção à formação de conceitos, principalmente no início da educação básica. 

Como não é possível prever todos os resultados dessa “viagem”, que dependerão, também, das 

reações do viajante ao longo do percurso, cabe ao professor (e logicamente a escola) intérprete, guia e 

companheiro mais experiente, criar um roteiro rico em acontecimentos, planejando os aspectos 

fundamentais e fixando as metas a serem atingidas, bem como se preparando para trabalhar os imprevistos 

que surgirão ao longo da jornada. 

 

44..22  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  EENNSSIINNOO  

 
Tendo como base a teoria sociointeracionista, nosso método valoriza a vivência em sociedade como 

essencial para a transformação do aluno, pois o foco da aprendizagem está na interação, acontecendo em 

contextos históricos, sociais e culturais. Assim, o conhecimento é construído e concretizado 

progressivamente. Nessa esfera, o professor age como alguém que conduz a criança ao aprendizado e o 

conhecimento real do aluno é o ponto de partida para o conhecimento potencial. 

Para tanto, e de acordo com o Referencial Curricular Nacional explicitado pelo Ministério da 

Educação e enfatizando os princípios filosóficos do Colégio Augusto Ramos, promovemos a integração 

dos alunos com uma concepção progressista (concepção que entende o progresso científico, tecnológico, 

econômico e social, como vital para o aperfeiçoamento da condição humana), desenvolvendo a capacidade 

de analisar, interpretar e transformar a realidade, visando o bem estar pessoal e coletivo do ser humano e 

preservando o equilíbrio do meio ambiente”. 

O Colégio valer-se-á do conjunto de decisões e ações voltadas para a consecução dos objetivos 

educacionais na perspectiva de uma educação transformadora, atendendo às diferenças individuais dos 

educandos. 

A proposta do Colégio estabelece o objetivo de oferecer ao aluno o passo inicial na construção de 

seus conhecimentos sistematizados, podendo fazer com que ele defina o caminho na busca da sua condição 

de cidadão. 

O educando se relaciona com o meio e as pessoas, necessitando, sempre, de estímulos adequados 

para superar seus estágios cognitivos. O eixo principal é o desenvolvimento socio afetivo e cognitivo de 

forma integrada.  

O aluno emocionalmente equilibrado responde melhor ao processo ensino-aprendizagem. Este 

equilíbrio não depende só da escola, mas de todo contexto vivenciado pela criança. O desenvolvimento 

cognitivo centraliza-se na criação de novas relações e novos desafios, que favoreçam os diferentes modos e 

valores de enxergar a realidade. 

E, para chegar até onde pretende, o Colégio mantém parcerias com: o Sistema de Ensino Objetivo, 

a empresa de robótica Modelix, o projeto Jovem Empreendedor do Sebrae, a editora Macmillan Education 

e a empresa de cursos profissionalizantes Evolua, que se coadunam com os objetivos propostos, visando 

sempre a formação integral do aluno. 
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44..33  CCUURRRRÍÍCCUULLOO  

 
O currículo é elaborado a partir das características específicas das crianças e do momento em que 

vivem, das interferências do meio que as circundam e dos conhecimentos das diferentes áreas, capazes de 

permitir a articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental e do Ensino Fundamental com o 

Ensino Médio. 

O currículo, bem como os métodos, técnicas e recursos educativos, também apresentarão variáveis 

para atender os educandos com necessidades especiais, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, com o 

objetivo de atender cada necessidade. 

Ao longo da Educação Básica, a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio inter-

relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas, articulando-se na 

construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos 

termos da LDB. 

 O currículo do Colégio, em consonância com a BNCC, privilegia as aprendizagens essenciais e 

asseguram o desenvolvimento de dez competências gerais: 

“1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar 

e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 

se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes 

contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 

e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 

posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 

diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para 

lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza. 
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10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários.” 

 

44..44  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  GGEERRAAIISS  DDAA  BBNNCCCC  

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece 10 competências gerais da BNCC que 

deverão ser trabalhadas da educação infantil ao ensino médio. A BNCC é um documento que 

define as principais diretrizes da educação básica brasileira. Ela define que a educação deve 

promover o desenvolvimento global dos alunos para serem capazes de contribuir com a formação 

de uma sociedade igualitária, ética e sustentável. 

 

Dessa forma, o objetivo é que as escolas deixem de ser apenas transmissoras de conteúdo, mas 

auxiliem o estudante a lidar com questões do âmbito emocional, cultural, tecnológica, 

socioambiental, responsabilidade, criatividade, entre outros. 

 

Cada uma das competências estabelecidas possui áreas que contribuem para o seu aprendizado e 

aspectos específicos que o estudante deve desenvolver. O esforço para aplicação das competências 

gerais da BNCC não deve partir somente das instituições de ensino, mas envolve a união de 

diferentes atores, como os gestores escolares, professores, alunos, famílias, secretarias de educação 

e a sociedade em geral. O objetivo é proporcionar uma transformação na educação. 

Competências Gerais: 

1. Conhecimento 

 Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social e cultural para entender e explicar a realidade (fatos, informações, fenômenos e processos 

linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para 

a construção de uma sociedade solidária. 

 

2. Pensamento científico, crítico e criativo 

 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas. 

 

3. Repertório cultural 

 Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural. 

 

4. Comunicação 

 Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ ou verbo-visual (como 

Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para 

expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, 

com eles, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
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5. Cultura digital 

 Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. 

 

6. Trabalho e projeto de vida 

 Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade. 

 

7. Argumentação 

 Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos 

e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

 

8. Autoconhecimento e autocuidado 

 Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do 

grupo. 

 

9. Empatia e cooperação 

 

 Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 

e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e 

de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

origem, etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de 

qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se 

comprometer. 

10. Responsabilidade e cidadania 

 Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo 

princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

4.4.1 Berçário e Educação Infantil 

 
A proposta pedagógica significa um ponto de partida para a escolha da tendência curricular. O 

projeto pedagógico é a aplicação dos resultados das experiências preliminares, em âmbito mais extensivos. 

O Colégio é um espaço onde trabalhamos a criança em função de seu desenvolvimento integral 

num processo que se baseia na sequência de fatos biológicos, psicológicos e sociais, estritamente 

relacionados. 
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Assim a criança é encarada sob um ponto de vista evolutivo que, orientados harmonicamente, 

possibilitarão o desenvolvimento normal e a conduzirão a realizar-se como pessoa e como ser social. 

O Berçário e a Educação Infantil é base para uma aprendizagem afetiva. Pela sua real importância, 

utiliza-se metodologia dinâmica e criativa, necessária para acompanhar a evolução da criança e atendê-la 

nas suas necessidades e no seu desenvolvimento, seja orgânico, psíquico, afetivo ou social, voltado para a 

busca contínua do equilíbrio e de suas potencialidades. 

É um espaço fundamental de aprendizado sobre o mundo físico, social e lógico. É nela que a 

criança tem maiores oportunidades de se defrontar com limites e desafios de ordem diversa. Sua forma de 

pensar é checada constantemente, contudo, é também construída e/ou reafirmada neste meio. 

É nas variadas situações construídas na escola que serão explorados o critério pensado pelas 

crianças para ordenarem o mundo, primeiro dos objetos, depois de relações e fenômenos mais complexos. 

A criança aprende e se desenvolve através da convivência com outras crianças e com os adultos, do brincar 

cotidianamente de diversas formas, do participar ativamente das atividades propostas pelo educador, do 

explorar e ampliar seus saberes sobre as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia, do expressar-se de forma 

criativa e sensível por meio de diferentes linguagens e do conhecer-se e construir sua identidade.  

Para tanto, se faz necessário a intencionalidade educativa em refletir, selecionar, organizar, 

planejar, mediar e monitorar as práticas e interações que propiciam o desenvolvimento pleno do aluno. 

O currículo da Educação Infantil está estruturado em 5 campos de experiências:  

 

1. Eu, o outro e nós; 

2. Corpo, gestos e movimentos; 

3. Traços, sons, cores e formas; 

4. Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

6.  

Levando em consideração as linguagens expressivas: oral, corporal, plástica, gráfica, musical, a 

organização do raciocínio lógico e das ciências, as crianças são encorajadas a pensar ativa, crítica e 

automaticamente. A construção do conhecimento implica: na ação do sujeito sobre o meio e consequente 

elaboração interna do que foi experimentado; nas interações que estabelece; no processo de socialização 

vivido, caracterizado pelas trocas sociais que alicerçam a constituição do nível intrapsíquico de 

conhecimento; nas possibilidades que lhes são oferecidas e lhes ampliam potencialmente sua capacidade 

reflexiva. 

Nesta perspectiva, o planejamento permite flexibilidade e adaptação à realidade que é inserido, 

aprimorando e enriquecendo o trabalho, buscando significação e compreensão do mundo. 

Sendo assim, o educador leitor de sua realidade está sempre atento a descobrir momentos 

adequados de intervenções, encaminhamentos e devoluções, planeja sua ação, registra, reflete sobre sua 

prática, fundamenta teoricamente essa prática cotidiana e avalia sua ação, desenvolvimento e 

aprendizagem de seus alunos, possibilitando, assim entender o momento da criança. 

O objetivo do Colégio Augusto Ramos é formar sujeitos pensantes, capazes de identificarem 

problemas e de formularem hipóteses de resolução, educando para a Paz. Para tanto, é possível e 

necessário que possamos enxergar as crianças, desde cedo, verdadeiros parceiros neste trabalho de 

construção. Contudo, há que se ter clareza sobre qual criança falamos, quais suas reais possibilidades, estas 

pertinentes à faixa de idade, quais seus interesses e necessidades. O objetivo não é formar acadêmicos, mas 

em respeito também a esta criança, poder ajudá-la a pensar, mais e “melhor”, se desenvolvendo 

gradativamente a personalidade, o cooperativismo e a autonomia, tornando-os futuros cidadãos. 

O Berçário e a Educação Infantil, portanto, é a instituição cujo objetivo principal é facilitar o 

desenvolvimento global da personalidade e promover a educação da criança, pela paz. Para que se efetive a 
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ação da escola, a criança tem que ser vista como um ser integral e não meramente um ser psicológico. E é 

dessa forma que o Colégio Augusto Ramos encara a educação de seus alunos. 
 

Fazem parte do currículo da Educação Infantil, no Colégio Augusto Ramos, as seguintes áreas de 

conhecimento: 
 

Linguagens 

 

▪ Linguagem 

▪ Movimento  

▪ Arte  
 

Matemática 

▪ Matemática 
 

Ciências da natureza 

▪ Natureza e Cultura 
 

Parte diversificada 

▪ Inglês 

4.4.2 Ensino Fundamental de 9 anos 

 
Na organização curricular, dois elementos básicos devem estar aliados, para que o professor possa 

fazer o planejamento de seu trabalho e lidar com os imprevistos em sala de aula: a fundamentação teórica e 

a explicação de alternativas de ação. Isso deve ser considerado como ponto de partida para a elaboração da 

programação curricular, incorporando a ela as próprias experiências do professor e as descobertas feitas 

pelos alunos. 

Só assim será possível criar um conjunto de rotas cada vez mais amplas, que os alunos possam 

trilhar com os mesmos direitos e oportunidades. 

O Colégio, em conformidade com a Lei 9394/96, de 20/12/96, adotará um currículo, no Ensino 

Fundamental, que tenha uma base nacional comum a ser completada por uma parte diversificada, de 

acordo com as características locais da clientela. 
 

a) O estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e 

da realidade social e política, especialmente do Brasil; 
b) O ensino da arte como componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos; 

c) A educação física como componente curricular da educação básica, ajustando-se as faixas 

etárias de às condições da população escolar; 

d) O ensino da geografia e da história do Brasil levando em conta as contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente da matrizes indígenas, africana 

e europeia; 

e) Na parte diversificada, a escola poderá optar pela inclusão, a partir do 1ª ano do Ensino 

Fundamental, do ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna. 
 

Os conteúdos curriculares da Educação Básica observarão, ainda em conformidade com a Lei 

9394/96, de 20/12/96, o que segue: 

a) A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos; 
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b) A consideração das condições de escolaridade dos alunos; 

c) A orientação para o trabalho; 

d) A promoção do desporto educacional e apoio a práticas desportivas não formais. 

 

A organização curricular do Colégio visará a formação integral do educando, variando conteúdo. 

Dois princípios nortearão a elaboração do currículo: a sequência e a integração. Ou seja, todo o currículo 

visará o desenvolvimento da aprendizagem o tempo e toda aprendizagem será propiciada ao aluno de 

forma interdisciplinar. 

A organização das classes, por estágios e por anos, seguirá o critério de agrupamento heterogêneo 

quanto ao nível de aproveitamento no ano anterior, para que a emulação seja fator positivo de crescimento 

da classe e também para que a programação curricular seja dirigida para a grande média da classe e, ainda, 

para que a escola não introduza critérios de seletividade, além dos previstos na legislação específica. 

Será garantida a organicidade do currículo, assim distribuída:  

● Do 1º ao 5º ano, com duração de no mínimo 4h50min diários, totalizando 964 horas anuais de 

efetivo trabalho escolar, ao longo de 200 (duzentos) dias letivos.  

● Do 6º ao 9º ano, com duração de no mínimo 5h20min diários, totalizando 1.000 horas anuais de 

efetivo trabalho escolar, ao longo de 200(duzentos) dias letivos.  
O colégio considerará, por abertura da própria legislação vigente, de efetivo trabalho escolar, os 

dias em que forem desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras programações didáticas 

pedagógicas, planejadas pelo colégio, desde que contem com a presença de professores e a frequência 

controlada dos alunos. 

Quando, por qualquer causa, estimar-se ocorrência de “déficit”, quer em relação ao mínimo de dias 

ou de horas letivas, o colégio elaborará calendário específico de reposição de dia/horas letivas nos 

componentes curriculares defasados. 

Na organização do currículo, o Colégio observará as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental, instituídas pela resolução CNE/CEB 07/2010, o colégio estabelecerá como 

norteadores de sua ação Pedagógica. 

 Consideramos esta etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso 

ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a 

vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum, independentemente da grande 

diversidade da população escolar e das demandas sociais.  

              A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos 

direitos civis, políticos, sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma também um direito social, e 

possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens sociais e culturais.  

              O Colégio Augusto Ramos, adota, como norteadores das políticas educativas e das ações 

pedagógicas, os seguintes princípios: 
 

I – Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pessoa humana e de 

compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer 

manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

II – Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à 

preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; da busca da equidade no acesso à educação, 

à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; da exigência de diversidade de tratamento para 

assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; da redução da 

pobreza e das desigualdades sociais e regionais.  

III – Estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; do enriquecimento das 

formas de expressão e do exercício da criatividade; da valorização das diferentes manifestações culturais, 

especialmente a da cultura brasileira; da construção de identidades plurais e solidárias. 
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Será reconhecido que as aprendizagens são constituídas pela interação dos processos de 

conhecimento com os de linguagem e os efetivos, em consequência das relações entre as distintas 

identidades e de todos os participantes do contexto escolar; que as diversas experiências de vida de alunos, 

professores e demais participantes do ambiente escolar, expressa através de múltiplas formas de diálogo, 

devem contribuir para a constituição de identidades afirmativas, persistentes e capazes de protagonizar 

ações autônomas e solidárias em relação aos conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã. 

Será garantida a igualdade de acesso a uma base comum, de maneira a legitimar a unidade e 

qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional. A base comum e sua parte diversificada deverão 

integrar-se em torno de um paradigma curricular que vise estabelecer a relação entre a educação 

fundamental e: 

             a. A vida cidadã através da articulação entre vários dos seus aspectos, como: a saúde, a 

sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura e as 

linguagens; 

             b. As áreas de conhecimento. 

 Fazem parte do currículo do Ensino Fundamental I, no Colégio Augusto Ramos, as seguintes 

áreas de conhecimento: 

 

Integrantes da Base Nacional Comum Curricular- Fundamental I 

Linguagens:  

▪ Língua Portuguesa  

▪  Arte 

▪ Educação Física 

Matemática:  

▪ Matemática 

Ciênias da Natureza:  

▪ Ciências 

Ciências Humanas: 

▪ Geografia  

▪ História 

 

Integrantes da parte Diversificada; 

▪ Inglês 

 

Integrantes da Base Nacional Comum - Fundamental II 

Linguagens:  

▪ Língua Portuguesa/Redação 

▪  Arte 

▪ Educação Física 

Matemática:  

▪ Matemática 

Ciências da Natureza:  

▪ Ciências 

Ciências Humanas:  

▪ Geografia 

▪ História 
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Integrantes da parte Diversificada; 

▪ Espanhol   

▪ Inglês 

▪ Robótica 

▪ Informática  

 
Na área da Linguagem, em conformidade com a BCNN, o currículo contempla competências 

especificas como: 

“1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza 

dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de 

subjetividades e identidades sociais e culturais. 

2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em 

diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de 

participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

inclusiva. 

3. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.  

4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam 

os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. 

5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da 

humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção 

artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. 

6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar 

por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver 

projetos autorais e coletivos.” 

 

Na área da matemática as competências são: 

“1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações 

de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para 

solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com 

impactos no mundo do trabalho. 

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 

argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no 

mundo. 

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática 

(Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo 

segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo 

a autoestima e a perseverança na busca de soluções. 

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas 

sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para 

interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. 
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5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para 

modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando 

estratégias e resultados. 

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não 

diretamente relacionadas com o aspecto prático- utilitário, expressar suas respostas e sintetizar 

conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito 

na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 

7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com 

base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões 

de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e 

desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, 

de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando 

o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.” 

 

Na área de ciências da natureza, o currículo estimulará as competências de: 

“1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 

científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem 

como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança 

no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 

natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem entre eles, 

exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 

com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza. 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 

tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos 

ao mundo do trabalho. 

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 

defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e 

ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de 

qualquer natureza. 

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das Ciências 

da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. 

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade 

humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da 

Natureza e às suas tecnologias. 

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões 

frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com 

base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.” 

 

Na área da Ciências humanas: 

“1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à 

diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. 
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2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico--informacional com base 

nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no 

espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo 

contemporâneo. 

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 

exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, 

social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às 

diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, promovendo o 

acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e 

eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. 

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e 

defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, 

exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e 

tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal 

relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.” 

4.4.3 Ensino Médio 

 
Preparar o jovem para participar de uma sociedade complexa como a atual, requer aprendizagem 

autônoma e contínua ao longo da vida, é o que o currículo do Ensino Médio deve contemplar. 

O Colégio Augusto Ramos baseado na LBD (nº9394/96) entende esta fase como a terceira etapa da 

Educação Básica com dois aspectos que se destacam: 

O primeiro diz respeito às finalidades atribuídas ao ensino médio: a consolidação e o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, o aprimoramento do educando 

como ser humano, sua formação ética, desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu pensamento 

crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e o desenvolvimento de competências para continuar seu 

aprendizado (Art. 35). 

O segundo propõe a organização curricular com os seguintes componentes:  

• base nacional comum, a ser complementada, por uma parte diversificada que atenda as 

especificidades regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e do próprio aluno (Art. 26);  

• planejamento e desenvolvimento orgânico do currículo, superando a organização por disciplinas 

estanques;  

• integração e articulação dos conhecimentos em processo permanente de interdisciplinaridade e 

contextualização; 

 • proposta pedagógica elaborada e executada, respeitadas as normas do sistema de ensino;  

As diretrizes pensadas para esta etapa, consiste na objetividade de pensar a nossa escola a partir de 

sua realidade, privilegiando o trabalho coletivo. 

Entendemos a política curricular como expressão de uma política cultural, na medida em que 

selecionamos conteúdos e práticas de uma dada cultura para serem trabalhados no interior da nossa 

instituição escolar. Trata-se de uma ação que envolve crenças, valores e, às vezes, o rompimento de 

práticas arraigadas.  

O currículo do Ensino Médio do Colégio Augusto Ramos foi pensado e desenvolvido em 

conformidade ao art. 35-A da LDB 9394/96 (descrito abaixo) que determina a Base Nacional Comum 



 

 
 

 

CNPJ: 11.114.241/0001-88 e 11.114.241/0002-69 

P L A N O  E S C O L A R  2 0 2 0  23 

Curricular e defini direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, nas seguintes áreas do 

conhecimento (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017):  

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;   

III - ciências da natureza e suas tecnologias;   

IV - ciências humanas e sociais aplicadas.   

§ 1º A parte diversificada dos currículos, definida em cada sistema de ensino, deverá estar 

harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, 

social, ambiental e cultural.  

§ 2º A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente 

estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia.  

§ 3º O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio, 

assegurada às comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas.  

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e 

poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo 

com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino.  

§ 5º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser 

superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos 

sistemas de ensino. 

§ 6º A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão 

referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular.  

§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a 

adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos 

físicos, cognitivos e socioemocionais.  

§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão 

organizadas nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, 

seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:  

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem.  

A escolha da matriz curricular do colégio, também se pautou no art. 36 da LDB 9394/96, que 

compõem o currículo pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, considerando a 

formação integral do aluno a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural que ele 

está inserido. 

A organização das classes, por séries, seguirá o critério de agrupamento heterogêneo quanto ao 

nível de aproveitamento no ano anterior, para que a emulação seja fator positivo de crescimento da classe e 

também para que a programação curricular seja dirigida para a grande média da classe e, ainda, para que a 

escola não introduza critérios de seletividade, além dos previstos na legislação específica. 

Será garantida a organicidade do currículo com duração mínima de 6h20min diários, totalizando 

1.266h40min e 1400 aulas anuais de efetivo trabalho escolar, ao longo de 200 (duzentos) dias letivos.  

O colégio considerará, por abertura da própria legislação vigente, de efetivo trabalho escolar, os 

dias em que forem desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras programações didáticas 

pedagógicas, planejadas pelo colégio, desde que contem com a presença de professores e a frequência 

controlada dos alunos. 

Quando, por qualquer causa, estimar-se ocorrência de “déficit”, quer em relação ao mínimo de dias 

ou de horas letivas, o colégio elaborará calendário específico de reposição de dia/horas letivas nos 

componentes curriculares defasados. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184456/art-35a-inc-i-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184454/art-35a-inc-ii-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184452/art-35a-inc-iii-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184450/art-35a-inc-iv-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184448/art-35a-1-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184446/art-35a-2-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184444/art-35a-3-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184442/art-35a-4-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184440/art-35a-5-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184438/art-35a-6-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184434/art-35a-8-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184432/art-35a-8-inc-i-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/143184430/art-35a-8-inc-ii-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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Na organização do currículo, o Colégio observará as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, instituídas pela resolução CNE/CEB 02/2012, o colégio estabelecerá como norteadores de 

sua ação Pedagógica. 

O currículo é a expressão dinâmica do conceito que a escola têm sobre o desenvolvimento dos seus 

alunos e que se propõe a realizar com e para eles. Diante disso, faz-se necessário reiterar que a matriz 

curricular, embora organizada por áreas de conhecimento, não inviabiliza a existência das disciplinas e, 

nossa convicção maior é que, através do diálogo entre as disciplinas de uma mesma área do conhecimento 

e entre diferentes áreas, o aluno poderá ter uma visão mais aprofundada daquilo que está estudando.  

 

Integrantes da Base Nacional Comum – Ensino Médio 

Linguagens, códigos e suas tecnologias:  

▪ Língua Portuguesa e literatura; 

▪ Redação;  

▪ Arte; 

▪ Educação Física. 

Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias:  

▪ Matemática; 

▪ Biologia; 

▪ Química; 

▪ Física. 

Ciências Humanas e suas tecnologias:  

▪ Geografia;  

▪ História; 

▪ Filosofia; 

▪ Sociologia. 

 

Integrantes da parte Diversificada; 

▪ Inglês 

▪ Mecatrônica 

4.4.3.1  DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
O Ensino Básico, Educação Infantil nos termos do Art. 29 da LDBEN-Lei 9.394/96 e Resolução S.E.98 

de 24/12/2008, para educando com até 5 anos é composto por 4 séries, onde busca-se desenvolver 

integralmente o indivíduo, preocupando-se com a educação permanente, oferecendo-lhes oportunidades 

educacionais, sempre, ao longo de toda sua vida. 

Na Educação Infantil, a organização do Colégio é feita em estágios anuais, com base na idade da 

criança: 

      a-   Berçário - de 4 meses a 1 ano; 

b- Infantil I Fase 1 – 2 anos; 

c- Infantil I Fase 2 – 3 anos; 

d- Infantil II – 4 anos; 

e- Infantil III – 5 anos. 

Objetivos 

A Educação para crianças pequenas vem adquirindo importância crescente. Muitos estudos vêm 

mostrando a importância desse período para o lançamento dos alicerces de um desenvolvimento integral, 

sadio e harmonioso da criança, do jovem e do adulto. 
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Cabe a ela criar condições adequadas para o desenvolvimento global da criança até 05 anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade e realizando todas as possibilidades humanas características do período em que a criança está 

vivendo. 

Na Educação Infantil, as aprendizagens compreendem comportamentos, habilidades, 

conhecimentos e vivências que promovem o aprendizado e o desenvolvimento. 

Seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Colégio propõe os seguintes objetivos gerais para 

o curso da Educação Infantil: 
 

I. Organizar-se de modo que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades: 

a. Ter uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com 

confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

b. Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus 

limites, desenvolvendo e valorizando hábitos e cuidado com a própria saúde e bem estar; 

c. Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima 

e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; 

d. Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral, escrita) ajustadas as 

diferentes intenções e situações das comunicações, de forma a compreender e ser 

compreendida, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu 

processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade 

expressiva; 

e. Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e 

participação frente a elas e valorizando a adversidade. 
 

É fundamental que o educador tenha uma filosofia de vida e de educação e que seu fazer 

pedagógico seja coerente com suas crenças e valores; seja estimulador de criatividade e promotor de 

situações desafiadoras, saiba interagir com a criança. 
 

4.4.3.2  DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 
O Ensino Fundamental, nos termos do Art. 32 da LDBEN-Lei 9.394/96 e Resolução S.E.98 de 

24/12/2008, Artigo 3º, Inciso I - Anexo I e § 1º, item 1 - Anexo II, para o educando de 6 a 14 anos de idade 

é composto de 9 séries onde o objetivo é proporcionar à criança e ao pré-adolescente uma educação básica 

fundamental, com sondagem de aptidões e conhecimento do mundo dos recursos científicos e 

tecnológicos, a fim de que, no prosseguimento de seus estudos, possa o aluno fazer opções conscientes. 

Está organizado em duas fases: compreendendo a formação do 1º ao 5º ano, denominado de Ensino 

Fundamental I – Anos Iniciais, e do 6º ao 9º ano, denominado de Ensino Fundamental II – Anos Finais.  

A idade mínima para a matrícula no 1º ano do ensino Fundamental é de 6 anos completos ou a 

completar até 30 de junho do ano em curso.  

 

 

Objetivos 

No Ensino Fundamental, com duração de anos, do 1º ao 9º ano, o Colégio terá por finalidade a 

formação básica do educando, com base na BNCC, mediante: 

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

leitura, da escrita e do cálculo; 

b) A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 

em que se fundamenta a sociedade; 

c) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores; 
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d) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca 

em que se assenta a vida social. 

Em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais, estabelecidos pelo MEC, a Escola indica 

como objetivo do Ensino Fundamental, que os alunos sejam capazes de: 

a) Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e 

deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 

repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

b) Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o 

diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; 

c) Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais, como 

meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de 

pertinência ao país; 

d) Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 

socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseadas nas 

diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais 

e sociais; 

e) Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e 

as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

f) Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades 

afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com 

perseverança na busca de conhecimento e no exercício de cidadania; 

g) Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos 

básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

h) Utilizar as diferentes linguagens - verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal como meio para 

produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contexto 

público e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 

i) Saber utilizar fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos; 

j) Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando, para isso, o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação. 

 

4.4.3.3  DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ENSINO MÉDIO  
O Ensino Médio, etapa final da educação básica, tem duração de três anos. Sendo divido em: 1º série, 2º 

série e 3º série. 

     

5.3.1 Objetivos 

 

  O Ensino Médio do Colégio Augusto Ramos tem como meta formar cidadãos críticos e atuantes na 

sociedade em que estão inseridos. Conforme a LDB 9394/96 art. 35, temos como finalidade: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 

teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
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Em consonância com o exposto, nosso maior objetivo é atuar na consolidação da autonomia 

intelectual e moral dentro de duas perspectivas. 

A primeira, coloca o conhecimento não apenas como objeto de ensino e aprendizagem, mas também 

como objeto de pesquisa e reflexão. 

A segunda, diz respeito à atuação do jovem na sociedade, tendo como parâmetros de ação os 

conhecimentos e experiências vividos no espaço escolar.  

Desta forma, propiciaremos aos alunos, que as informações acumuladas se transformem em 

conhecimento efetivo, contribuindo para a compreensão dos fenômenos e acontecimentos que ocorrem no 

mundo e possibilitando que, ao acessar a informação, o aluno tenha condições de decodificá-la, interpretá-

la e, a partir daí, emitir um julgamento.  

Além disso, objetivamos conduzir o educando à compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 

dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática.  

 

4.4.3.4  TEMAS DE TRANSVERSALIZAÇÃO 
 

- Ética e cidadania; 

- Cultura Afro-Brasileira 

- Diversidades culturais; 

- Educação ambiental; 

- Saúde; 

- Orientação sexual; 

- Trabalho e consumo; 

- Temas locais. 

 

A parte diversificada do currículo segue os referenciais - Temas Transversais - contidos nos PCNs - 

Parâmetros Curriculares Nacionais e será utilizada para contextualizar, sempre que possível, os conteúdos 

das disciplinas da Base Nacional Comum. 

A Escola desenvolverá o currículo da história da cultura afro-brasileira que se dará de forma transversal 

incluindo todos os componentes curriculares, em especial o ensino das artes, da literatura, da geografia e 

da história brasileira. (Art. 26-A – Lei 9394/96) 

 

55  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  AADDOOTTAADDOOSS  PPEELLAA  EESSCCOOLLAA  

55..11  MMAATTRRÍÍCCUULLAASS  EE  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAASS    
 

A matrícula será efetuada pelo pai ou responsável do aluno, mediante preenchimento de 

requerimento próprio, observando-se a legislação em vigor. 

A matrícula será efetuada obedecendo aos seguintes critérios: 
 

a) Por ingresso, na Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino Fundamental; 

b) Por transferência, em qualquer ano do Ensino Fundamental; 

c) Por classificação ou reclassificação, a partir do segundo ano do Ensino Fundamental; 

d) Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação realizada pela Escola, bem como 

para alunos provenientes de países estrangeiros que não possuam documentação legal. 
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5.1.1 Na Educação Infantil 
 

a)  Quanto à idade: 
      a-   Berçário - de 4 meses a 1 ano; 

b- Infantil I Fase 1 – 2 anos; 

c- Infantil I Fase 2 – 3 anos; 

d- Infantil II – 4 anos; 

e- Infantil III – 5 anos. 

 

b) Quanto a escolaridade, não há exigências. 
 

c) Quanto a documentação, no ato da matrícula, o candidato deverá apresentar: 

I. Cópia de certidão de nascimento e R.G.; 

II. Cópia da caderneta de vacinação atualizada; 

III. Cópia do R.G. e CPF dos pais ou responsáveis; 

IV. Cópia do comprovante de residência; 

V. Fotografias 3X4, em número a ser determinado pela escola; 

VI. Requerimento de matrícula dirigido ao Diretor da escola, assinado pelos pais ou responsável; 

VII. Contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pelos pais ou responsável; 

 

5.1.2 Ensinos Fundamental e Médio 
 

a) Quanto a idade, para o primeiro ano, ter 06 (seis) anos completos ou a completar até 30 de junho do 

ano em curso. 
 

b) Quanto à escolaridade, a partir do segundo ano, o candidato deverá apresentar comprovante de 

escolaridade anterior, onde serão observadas a correlação entre o ano pretendido e a sua idade, bem 

como os critérios de classificação e reclassificação. 

c) Quanto aos documentos no ato da matrícula, o candidato deverá apresentar: 

I. Cópia de certidão de nascimento e R.G.; 

II. Cópia da caderneta de vacinação atualizada (até o 5º ano); 

III. Cópia do R.G. e CPF dos pais ou responsáveis; 

IV. Cópia do comprovante de residência; 

V. Fotografias 3X4, em número a ser determinado pela escola; 

VI. Requerimento de matrícula dirigido ao Diretor da escola, assinado pelos pais ou responsável; 

VII. Contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pelos pais ou responsável; 

   VIII. Documentação de transferência, expedida pela escola de origem, quando houver e o 

respectivo histórico; 

O Colégio Augusto Ramos tanto poderá receber como expedir transferências a alunos que as 

requeiram, no decorrer do período letivo. 

O pedido de transferência de alunos será dirigido ao Diretor, assinado pelos pais ou responsáveis pelo 

aluno, em qualquer época do período letivo. 

No ato do pedido de transferência, para o Ensino Fundamental, o Colégio emitirá documento 

assinado pelo Diretor, explicando: 

 -A data do pedido da transferência; 

-A data para a entrega da documentação, respeitando os prazos legais; 

 -Informação sobre a promoção ou retenção no ano cursado. 
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A documentação será expedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do pedido da 

transferência. 

No decorrer do ano letivo, serão recebidas transferências de outras escolas.  

 Quando a escola de origem, por motivos relevantes, não puder expedir a documentação de 

transferência no prazo legal, fica assegurada a permanência do aluno na escola, cabendo ao Diretor tomar 

as providências legais. 

 O Colégio poderá aceitar matrícula por transferência de alunos que, por comprovada 

impossibilidade, não apresentem a documentação da escolaridade exigida, aplicando-se, nesses casos, os 

critérios de classificação e reclassificação. 

 A transferência no Ensino Fundamental e Médio far-se-á pela Base Nacional Comum. A 

transferência do aluno de país estrangeiro, sem documentação legal, será realizada pelo processo de 

classificação, nos termos da legislação em vigor. 

 

55..22  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EE  RREECCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
 

 O Colégio poderá adotar a classificação e reclassificação de alunos como outra forma de ingresso 

da criança na escola. A classificação será realizada e ocorrerá nas seguintes condições: 

- A matrícula na escola será efetuada pelo pai ou responsável, observadas as diretrizes para atendimento da 

demanda escolar e os seguintes critérios: 

I. Por ingresso, no 1º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental, com base apenas na idade 

II. Por classificação ou reclassificação, a partir do 2º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental. 

 

- A classificação ocorrerá: 

I. Por promoção, ao final de cada série durante o ciclo; 

II. Por transferência, para candidatos de outras escolas do país ou do exterior; 

III. Mediante avaliação feita pela escola para alunos sem comprovação de estudos anteriores, para 

candidatos de outras escolas do país ou do exterior, definindo o grau de desenvolvimento e 

experiência do candidato, e permitindo sua inserção na série adequada, observados o critério de 

idade e outras exigências específicas do curso. 
 

- Reclassificação do aluno em série mais avançada, tendo como referência a correspondência idade/série e 

a avaliação de competências nas matérias da base nacional comum do currículo, incluindo redação em 

Língua Portuguesa, em consonância com a proposta pedagógica da escola, ocorrerá a partir de: 

I. Proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos resultados de avaliação 

diagnóstica; 

II. Solicitação do próprio aluno, se maior de idade ou seu responsável, mediante requerimento dirigido 

ao Diretor da Escola. 

III. - Avaliação de competências deverá ser realizada até 15 (quinze) dias, após solicitação do 

interessado, por docentes indicados pelo Diretor da escola. 
IV.  

V. - Os resultados das avaliações serão analisados pelo Conselho de Classe e Série que indicará 

a série em que o aluno deverá ser classificado, bem como a necessidade de eventuais estudos de 

adaptação pedagógica. 
VI.  

VII. -  O Parecer conclusivo do Conselho de Classe e Série será registrado em livro de ata 

específico, devidamente assinado e homologado pelo diretor da Escola, com cópia anexada ao 

prontuário do aluno. 
VIII.  
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IX. - Para o aluno da própria escola a reclassificação deverá ocorrer, no máximo, até o final do 

primeiro bimestre letivo e, para o aluno recebido por transferência ou oriundo de país estrangeiro, 

com ou sem documentação comprobatória de estudos anteriores, em qualquer época do período 

letivo. 
X.  

XI. - O aluno poderá ser reclassificado, em série mais avançada, com defasagem de 

conhecimentos ou lacuna curricular de séries anteriores, suprindo-se a defasagem através de 

atividades de reforço e recuperação. 
XII.  

XIII. - Havendo necessidade, tendo como referência os componentes da Base Nacional Comum, a 

escola desenvolverá processos de adaptação pedagógica, conduzidos com flexibilidade. 

55..33  CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  EE  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
 Aos alunos concluintes da Educação Infantil será conferido certificado de conclusão de curso. 

Esses certificados terão valor apenas simbólico, não se constituindo em documento legal para o ingresso da 

criança no 1º ano do Ensino Fundamental. 

 Aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 3º série do Ensino Médio, serão expedidos 

históricos escolares e certificado de conclusão de curso, válidos para prosseguimento de estudo no nível de 

Ensino Médio e Superior. 

55..44  AAVVAALLIIAAÇÇÕÕEESS  
A verificação do rendimento escolar deve ser entendida como um diagnóstico do desenvolvimento 

do aluno em relação à ação dos professores, na perspectiva de um aprimoramento do processo educativo. 

Deve propiciar uma constante revisão de ação educativa, realizada através da participação e discussão 

conjunta sobre o trabalho desenvolvido e as mudanças observadas na aprendizagem dos alunos. Desta 

forma, assume as características de investigação e diagnóstico do processo com um todo, tornando-se 

importante prática pedagógica para analisar os avanços e dificuldades do processo educativo, 

possibilitando que sejam efetivadas ações no sentido de melhorar a qualidade de ensino. 

 A verificação do rendimento escolar do Colégio Augusto Ramos compreenderá a avaliação do 

aproveitamento global do aluno e terá como critérios: 

a) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno; 

b) Possibilidade de avanço nos anos mediante verificação do aprendizado; 

c) Aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

d) Estudos de recuperação. 
 

A avaliação do aproveitamento será um processo contínuo, englobando todas as experiências 

curriculares desenvolvidas dentro e fora da escola e será parte integrante do processo educativo. Incidirá 

sobre o desempenho do aluno, nas diferentes experiências de aprendizagem, considerados os objetivos 

propostos nas programações de ensino, em todos os componentes curriculares. 

 Será contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período letivo. Nessa avaliação, serão utilizados instrumentos diversificados, 

elaborados pelo professor e sob a coordenação do Diretor. Esta atividade de avaliação, realizada pelo 

professor, deverá permitir a identificação daqueles alunos que não atingiram com proficiência os objetivos 

do ano e que devem ser submetidos a um processo de reorientação da aprendizagem. 

É fundamental que a atenção seja voltada para os princípios e fins da avaliação e não para os seus 

procedimentos e formas, pois estes são decorrentes dos primeiros. A avaliação tem de se voltar para o 

processo educativo e para a organização escolar na sua totalidade. A avaliação da aprendizagem é uma das 
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interfaces da proposta mais ampla de avaliação da organização escolar, envolvendo o desempenho da 

equipe escolar e as condições contextuais da escola. 

O professor exerce um papel essencial na intermediação entre a Proposta Pedagógica, a escola e a 

sua concretização, na relação direta com o educando. A partir da avaliação realizada pelo professor e dos 

seus resultados sobre o processo ensino-aprendizagem, a escola, em todo seu contexto, terá condições de 

planejar as alterações na Proposta Educacional (e, consequentemente, no Regimento Escolar e no Plano 

Escolar), indicadas como necessárias. O que significa que, a partir da avaliação do aluno, feita pelo 

professor, a escola irá avaliar a sua atuação, em todas as dimensões, para uma possível, se necessário, 

reformulação de ações. 

 

A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem terá por objetivos: 

I. Diagnosticar a situação de aprendizagem dos alunos, para estabelecer objetivos que nortearão o 

planejamento da ação pedagógica. 

II. Favorecer ao aluno e professor elementos para uma reflexão sobre o trabalho realizado, tendo em 

vista o replanejamento das atividades. 

III. Possibilitar ao aluno a tomada de consciência de seus avanços e dificuldades, visando o seu 

envolvimento no processo de aprendizagem. 

IV. Dar condições ao professor de caracterizar cada aluno dentro do processo de aprendizagem, 

possibilitando o seu avanço no ano em curso. 

V. Embasar a tomada de decisão quanto à promoção do aluno. 

VI. Fundamentar as decisões do Conselho de Classe e/ou Ano quanto à necessidade de procedimentos 

paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de classificação e reclassificação 

de alunos. 

VII. Fornecer subsídios para a melhoria do trabalho do pessoal do colégio, e em especial, das práticas de 

sala de aula. 

VIII. Orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. 
 

A avaliação do aproveitamento do aluno será contínua e cumulativa e incidirá sobre a verificação 

do rendimento escolar, nas experiências de aprendizagem, levando em consideração os objetivos visados. 

Na educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento da criança, observando-se o comportamento infantil em relação aos aspectos social e 

afetivo e o aproveitamento por área de conhecimento, sem o objetivo da promoção, mesmo para o acesso 

ao Ensino Fundamental. 

No Ensino Fundamental e Médio, a avaliação processar-se-á de modo a possibilitar a sua aferição 

com segurança quanto à identidade de cada aluno. 

Na verificação do rendimento escolar, observar-se-á a prevalência dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos e dos progressos de aprendizagem do aluno ao longo do período letivo. 

Na avaliação do aproveitamento serão utilizados, no decorrer de cada bimestre, instrumentos 

diversificados, elaborados pelo professor, sob a supervisão da Coordenação Pedagógica do Colégio. Os 

instrumentos de avaliação serão aplicados dentro do respectivo bimestre, sempre que o momento for 

pedagogicamente oportuno. 

As sínteses bimestrais dos resultados de avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, na 

escala de zero a dez, variando de cinco em cinco décimos, no Ensino Fundamental e Médio e, sob a forma 

de conceitos e relatórios, na Educação Infantil. 

A avaliação no 1º e 2º anos do Ensino Fundamental será feita através das avaliações e observações 

constantes e serão, além de expressas em notas, sintetizadas primordialmente através de relatórios para fins 

de controle do desenvolvimento do aluno. 
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O resultado da avaliação do aproveitamento será sistematicamente registrado, bimestralmente 

enviado à Secretaria do Colégio e comunicado aos pais ou responsáveis, em reuniões e através do sistema 

digital da escola: web educacional e aplicativo. 

Será assegurado aos alunos com deficiência, nos casos que necessitarem, avaliações adaptativas ou 

avaliações processuais, através de instrumentos como a observação com base nos objetivos que foram 

traçados para o aluno, portfólios, análise da produção escolar, registros do professor em diferentes 

momentos da prática pedagógica e quaisquer outros instrumentos que possibilitem  a verificação 

qualitativa dos  progressos alcançados pelo aluno, considerando todos os avanços durante este percurso no 

que se refere aos aspectos do desenvolvimento. 

 

55..55  AAPPUURRAAÇÇÃÃOO  DDEE  FFRREEQQUUÊÊNNCCIIAA  
 

 

As presenças e ausências dos alunos às atividades escolares serão registradas pelos professores e 

enviadas regularmente à Secretaria do Colégio. 

Os dados relativos à apuração da frequência deverão ser comunicados aos alunos ou aos pais ou 

responsáveis, durante o decorrer do período letivo, sempre que houver necessidade e, no mínimo, 

bimestralmente. 

O controle de frequência será feito bimestralmente, observando o limite de 20% e, anualmente 25% 

de faltas. Sempre que ultrapassar o limite deverá haver comunicação inequívoca aos pais e, uma vez não 

solucionado o problema será encaminhado ao Conselho Tutelar relatório circunstanciado. 

As atividades de compensação de ausências serão programadas, orientadas e registradas pelo 

professor da classe ou componente curricular, com a finalidade de sanar as dificuldades de aprendizagem 

provocadas pela frequência irregular às aulas. 

As atividades de compensação de ausências serão realizadas na própria escola, em horário diverso 

ao das aulas regulares do aluno ou em sua residência, através de atividades encaminhadas pelo Colégio, 

cabendo ao professor elaborar o plano de compensação de ausência específico. 

A apuração da frequência far-se-á pelo cálculo da porcentagem, sobre o total de dias letivos.  

Para efeito de promoção, o aluno deverá comprovar frequência mínima de 75% do total de dias 

letivos. 
 

55..66  PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  
 

Ter-se-á por aprovado, no Ensino Fundamental e Médio, a partir do final do 3º ano fundamental, o 

aluno que obtiver, ao final do ano letivo, frequência igual ou superior a 75% do total de dias letivos e 

média final igual ou superior a 6,0 (seis) em todas as disciplinas. 

A média final será a resultante da média aritmética dos quatro bimestres: 
 

1º bim. + 2º bim. + 3º bim. + 4º bim.      =      MF (média final) 

  4 

 

 O aluno, que ao final do período letivo, não obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis), em 

até três componentes, tendo frequência igual ou superior a 75%, será submetido à recuperação final. 

A promoção ao final do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental dar-se-á apenas pela apuração da 

frequência que deverá ser igual ou superior a 75% das aulas, não havendo retenção por notas, atendendo a 

resolução nº 7 de dezembro de 2010, em seu art.30, inciso III, parágrafo 1º que assegura aos três primeiros 
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anos do ensino fundamental a continuidade da aprendizagem, considerando os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental como um bloco pedagógico não passível de interrupção. 

Aos alunos com deficiência, nos casos em que houver necessidade da avalição adaptativa ou da 

avaliação processual e não for possível mensurar seu desenvolvimento através de notas, será sistematizado, 

através de relatório, seus avanços particulares. Será respeitado o seu tempo e ritmo próprio, o qual pode 

não se enquadrar nos tempos pré-definidos dos bimestres e anos. Caso o aluno não tenha atingido as metas 

propostas para ele, deverá dar continuidade em seu programa educacional individualizado na próxima 

série. Portanto, para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 

fundamental será garantida, conforme legislação, a terminalidade específica. 

55..77  EESSTTUUDDOOSS  DDEE  RREECCUUPPEERRAAÇÇÃÃOO  

 
 Os estudos de recuperação dar-se-ão após avaliação realizada pelo professor, que permita a 

identificação daqueles alunos que não atingiram com proficiência os objetivos do curso ou do ano e devem 

ser submetidos a um processo de reorientação da aprendizagem. 

 Os estudos de recuperação serão desenvolvidos em suas modalidades: 

I – Contínua, na ação permanente em sala de aula, pela qual o professor dá atendimento aos alunos que 

dela necessitam, através de atividades diversificadas de reforço; 

II – Paralela a ser realizada em horário diverso ao período da aula, no decorrer do ano letivo, assim que 

identificado o baixo desempenho do aluno, não sendo atribuído nota ou conceito, tendo por objetivo 

proporcionar aos alunos oportunidade de melhor se firmarem na aprendizagem dos conteúdos em 

defasagem, visando à elevação de seu padrão de desempenho, em qualquer que seja o número de 

componentes curriculares. 

III- Final (Intensiva), ao final do período letivo, ao aluno que não alcançar a média final mínima de 

aproveitamento equivalente a 6,0 (seis), em até três dos componentes curriculares, desde que tenha 

frequência igual ou superior a 75% da carga horária anual. O aluno que não atingir média final em 4 ou 

mais componentes curriculares será retido automaticamente. 

Após a recuperação final, será considerado promovido o aluno que frequentar a recuperação final, 

que é de presença obrigatória, e alcançar a média 5,0(cinco) nas disciplinas de recuperação, obtida através 

da média entre a média final e a média da recuperação final, ou seja: 
 

    MF  +  MRF     =  5,0 (cinco)            MF  = Média Final do período letivo 

           2                                                   MRF= Média de Recuperação Final 

 

O Conselho de Classe e/ou Ano analisará, em qualquer caso, o desempenho global do aluno durante 

o ano letivo, a fim de ratificar o resultado final obtido. 
 

55..88  RREEGGIIMMEE  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  EESSTTUUDDOO  
 

O Colégio propiciará regime especial de estudos, em forma de exercícios e atividades pedagógicas 

domiciliares, ao aluno que comprovar, por meio de atestado médico, ser portador de afecções congênitas 

ou adquiridas, moléstias contagiosas, traumatismos ou distúrbios agudos que o impossibilite de 

frequentar a escola durante um certo período, bem como no caso de alunas gestantes. 

Caberá ao Conselho de classe propor os procedimentos a serem adotados para cada caso, 

submetendo-os previamente à apreciação da Direção do Colégio. 

O regime especial de estudos, realizado para suprir as defasagens de conteúdo de cada disciplina 

ocasionadas pela ausência do aluno às aulas regulares, dar-se-á conforme a peculiaridade de cada caso: 
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a) No próprio Colégio, após o retomo do aluno as aulas, em horário diverso ao horário regular de 

aulas, mediante planejamento e acompanhamento feito pelo professor da classe. 

b) Na residência do aluno, quando o caso requerer ausências prolongadas às atividades escolares, 

mediante atividades encaminhadas pelo Colégio. 

 

66  PPLLAANNOO  DDEE  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  EE  

AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  PPEELLAA  DDIIRREEÇÇÃÃOO  

66..11  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
Acompanhar, as avaliações da aprendizagem, o desenvolvimento dos alunos, o desenvolvimento do 

próprio ensino e consequentemente avaliar o desempenho da Escola. Envidar todo o esforço possível e 

todos os recursos disponíveis para levar o aluno ao aproveitamento das atividades escolares para seu 

desenvolvimento cognitivo e social e, por consequência ao progresso. 

66..22  AAÇÇÕÕEESS  
- Através da participação em reuniões de Professores, Pais e Alunos. 

- Analisando as sínteses bimestrais e outros documentos dos professores e coordenadores 

- Acompanhando diariamente as atividades desenvolvidas na escola. 

 

66..33  RREESSPPOONNSSÁÁVVEELL  
Equipe de Direção e Coordenação. 

 

66..44  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  DDEE  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  EE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  
Semestralmente, a equipe responsável reunir-se-á para avaliar o desempenho da escola e determinar as 

necessárias mudanças de rumo. 

 

77  PPEERRÍÍOODDOO  IINNTTEEGGRRAALL  EE  AAUULLAASS  EEXXTTRRAA  

CCUURRRRIICCUULLAARREESS  
 

Com a finalidade de suprir as necessidades cada vez maiores das famílias, o período integral é composto 

por atividades educacionais, recreativas, esportivas e culturais, cujo objetivo está estruturado de modo a 

dar continuidade aos princípios contidos na proposta pedagógica do Colégio Augusto Ramos.  

Para atender esta demanda e as necessidades das famílias, o Colégio também oferece um programa 

especial – Projeto Férias, no mês de julho e início de janeiro – que complementa a Escola Integral. 

  Um dos pilares do Período Integral é a convivência, já que os alunos têm sua permanência 

ampliada na escola e, a partir dessa disponibilidade de tempo, podem-se trabalhar aspectos do 

relacionamento diário, que permeiam o cotidiano e envolvem o ambiente coletivo, trazendo à tona a 

vivência em grupo, procurando torná-la prazerosa e saudável. 
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Outro pilar é a parceria entre a escola e a família, visto que, neste momento, esses papéis são 

fundamentais na educação, pois precisam ser complementares e parceiros, permitindo ao aluno 

desenvolver a responsabilidade, o respeito, a solidariedade, a valorização do conviver, a autoestima, a 

criatividade, a organização e a autonomia em busca de um futuro próspero e feliz. 

O fato do aluno ficar na escola em período integral, não exime os pais de participarem da vida 

escolar dos filhos, pelo contrário, é desejável que os pais participem ativamente, pois pesquisas 

comprovam que este envolvimento interfere positivamente na qualidade do ensino. Por este motivo, os 

trabalhos bimestrais serão feitos em casa com a supervisão dos pais, além de orientarmos que eles 

acompanhem a lição de casa feita na escola. 

  A proposta do Período Integral privilegia uma rotina planejada e dinâmica para: 

● ACOMPANHAR as tarefas de casa e estudos, desenvolvendo o senso de responsabilidade e 

organização; 

● PROPORCIONAR momentos lúdicos diários, pois o brincar é fundamental para o 

desenvolvimento psicomotor, emocional, intelectual e social do educando; 

● DESENVOLVER habilidades e potencialidades por meio de diferentes atividades extras, prática 

esportiva, atividades artísticas, culinária, jogos, leitura, teatro e outros, de forma lúdica e 

interessante; 

● COMPLEMENTAR a rotina diária do educando, proporcionando momentos de acolhimento, 

descanso, alimentação e higiene. 

Além do período integral, o Colégio Augusto Ramos oferece atividades extracurriculares para todos 

os alunos, com o objetivo de despertar a criatividade e o talento dos estudantes e melhorar o 

desempenho em sala de aula, complementando e enriquecendo a vivência acadêmica e favorecendo o 

processo de formação do aluno. 

A escola oferece os cursos de teatro, futsal, balé, judô, circo, coral e natação, sempre no contraturno 

do aluno e quando houver formação de turmas.  

 

88  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO  
Do corpo docente 
São direitos do professor além dos previstos na CLT e legislação complementar: 

I. Utilizar-se de recursos disponíveis na Escola para atingir objetivos educacionais e instrutivos; 
II. Valer-se de técnicas e métodos pedagógicos próprios para obter melhor rendimento de seus alunos; 

participar de reuniões promovidas pela escola manifestando seu voto nas questões deliberativas; 

 

São deveres do professor, além de previstos na legislação vigente: 

I. Comparecer pontualmente às aulas e às reuniões, para as quais tenha sido convocado, 

independentemente do seu horário de aula; 

II. Manter atualizados os conhecimentos relativos a sua capacidade de docente e comparecer a 

Seminários de Estudos, Encontros, Curso e reuniões do gênero, sempre que convocado pelo órgão 

superior; 

III. Utilizar-se de metodologia de ensino capaz de contribuir para que alcance objetivos de ordem 

cognitiva, afetiva e psicomotora; 

IV. Proceder de forma que seu comportamento sirva de exemplo à conduto dos alunos; 

V. Agir com discrição na orientação do aluno, respeitando-lhe a personalidade, as limitações e as 

condições próprias de idade e formação; 

VI. Proceder à avaliação do rendimento dos alunos em termos de objetivos propostos, como processo 

contínuo da aprendizagem; 
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VII. Corrigir com o devido cuidado o erro e dentro dos prazos estabelecidos as provas e trabalhos 

escolares; 

VIII. Comentar com os alunos as provas e trabalhos escolares, esclarecimento dos erros, e os critérios 

adotados, louvando os acertos; 

IX. Documentar os resultados obtidos através de observações dados de autoavaliação, da avaliação 

cooperativa, de forma que possam ser levados ao conhecimento do aluno, pais, professores e especialistas 

na escola; 

X. Manter a disciplina em classe e colaborar para a ordem e disciplina geral da escola; 

XI. Propor por escrito ao Diretor, aquisição de livros para a Biblioteca e tudo o mais que deseja 

necessário para a eficiência do Ensino; 

XII. Manter com os colegas e demais servidores da escola, o espírito de colaboração indispensável à 

eficiência do processo educativo; 

XIII. Colaborar com o serviço de coordenação Pedagógica nos assuntos referentes à conduta e ao 

aproveitamento dos alunos; 

XIV. Colaborar com o serviço da Coordenação Pedagógica nos assuntos referentes ao desenvolvimento 

dos planos e metodologias de ensino, avaliação e recuperação; 

XV. Comunicar à diretoria todas as irregularidades que ocorram na Escola, quando delas tiver 

conhecimento; 

XVI. Elaborar apostilas; 

XVII. Participar dos Conselhos de série e de classe. 

 

Das Proibições e Impedimentos: 
É vetado ao professor: 

I. Ferir a susceptividade do aluno no que diz respeito as suas convicções religiosas e políticas, 

condições sociais e econômicas, a sua nacionalidade, cor raça, e capacidade intelectual; 

II. Fazer proselitismo religioso ou político partidário sob qualquer pretexto, bem como pregar a 

doutrina contrária aos interesses nacionais, insuflando nos alunos clara ou disfarçadamente atitude de 

indisciplina ou agitação; 

III. Falar, escrever ou publicar artigos em nome da Escola, em qualquer oportunidade, sem que para 

isso esteja autorizado; 

IV. Dispensar alunos antes do final da aula; 

V. Retirar-se da classe ou do local de trabalho sem motivo justificado, antes do final da aula; 

VI. Aplicar penalidades aos alunos; 

VII. Adotar metodologia de ensino e avaliação incompatível com a orientação pedagógica; 

VIII. Ofender com palavras, gestos ou atividades, Diretor, professores, funcionários, pais e alunos; 

IX. Exercer atividades comerciais dentro da Escola. 

Regime Disciplinar 

 

Do Corpo Discente: 
O corpo discente é constituído pelos alunos regularmente matriculados nos cursos mantidos pela escola. 

 

Constituem Direitos dos Alunos: 
I. Ser respeitado por todo o pessoal da escola e pelos colegas; 

II. Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparação nem preferência; 

III. Ser respeitado em suas ideias religiosas; 

IV. Ser orientado em suas dificuldades; 

V. Ser ouvido em suas queixas e reclamações; 
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VI. Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidas e avaliadas; 

VII. Recorrer os resultados das avaliações de seu desempenho. 

 

Constituem Deveres dos Alunos: 
I. Comparecer pontualmente às aulas, provas e outras atividades preparadas e programadas pelo 

professor ou pela Escola; 

II. Incumbir-se das obrigações que lhe forem atribuídas pela Diretoria e pelos Professores; 

III. Justificar sua ausência; 

IV. Tratar com civilidade os servidores da Escola bem como os colegas; 

V. Atender à convocação da Direção e dos professores; 

VI. Indenizar os danos a que causar, tanto para o estabelecimento quanto para os servidores da escola e 

colegas; 

VII. Atuar com probidade na execução de trabalhos, exercícios, provas e demais atos escolares; 

VIII. Ter adequado comportamento social, concorrendo sempre, onde quer que se encontre, para 

elevação de seu próprio conceito e o da Escola; 

IX. Colaborar com a Diretoria do estabelecimento na conservação do prédio, do mobiliário do prédio, 

do mobiliário escolar e de todo o material de uso coletivo, concorrendo também para que seja mantido 

rigoroso asseio da Escola. 

 

É vedado ao aluno: 
I. Ocupar-se, durante as aulas, da execução de qualquer trabalho estranho à escola; 

II. Ausentar-se das aulas ou recreios, sem licença do professor, do Diretor, ou da pessoa incumbida da 

vigilância, bem como conservar-se nas salas ou nos corredores durante o recreio; 

III. Formar grupos e promover algazarra nos corredores e pátio bem como nas imediações do 

estabelecimento, durante o período das aulas no seu início, ao término; 

IV. Impedir a entrada de colegas às aulas ou incitá-los à ausência coletiva; 

V. Trazer ao estabelecimento jornais, revistas, livros ou quaisquer impressos ou objetos que possam 

perturbar o estudo ou serem ofensivos à moral; 

VI. Praticar, dentro ou fora do estabelecimento, atos ofensivos a moral e ao pudor; 

VII. Tomar qualquer iniciativa, dentro ou fora da escola, na qualidade de aluno, sem prévia autorização 

da Direção; 

VIII. Gravar nas paredes, nonas carteiras ou em qualquer parte do edifício ou material escolar, desenhos 

ou sinais gráficos; 

IX. Promover ou participar de movimentos grevistas, no sentido de faltar às atividades escolares; 

X. Promover vendas, coletas e subscrição dentro da Escola, para qualquer finalidade que seja inclusive 

para presentear professores; 

XI. Permanecer parado nas imediações do estabelecimento ou no comércio vizinho, ocasionando com 

tal procedimento, perturbações à ordem pública. 

XII. Fazer uso baralho ou de equipamentos como filmadoras, máquinas fotográficas, ifone, ipode, 

aparelhos de telefonia celular, rádio comunicador, jogos eletrônicos e ou aparelhos portáteis, entre 

outros no ambiente escolar. 

 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES: 
 

Da Organização Administrativa e Técnica 
 

As unidades administrativas da Escola são: 
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I. Direção 

II. Secretaria 

III.  Tesouraria e Contabilidade 

 

Da Direção: 
A escola será dirigida por Diretor qualificado a quem caberá presidir todas as atividades escolares e 

as relações Escola com a Comunidade. 

Nos eventuais impedimentos do Diretor, será designado, em substituição, profissional de igual 

habilitação e qualificação. 

 

São atribuições do Diretor: 
I. Cumprir e fazer cumprir as determinações das autoridades escolares, as leis de ensino vigentes e as 

disposições do Regimento Escolar; 

II. Presidir todos os atos escolares; 

III. Receber documentos, petições, recursos e processos que lhe forem encaminhados, remetendo-os a 

quem de direito, devidamente informados e com o parecer conclusivo, quando for o caso nos prazos 

legais; 

IV. Assinar juntamente com o secretário, todos os documentos escolares; 

V. Visar toda correspondência e escrituração, bem como lavrar termos de abertura e encerramento de 

livros da escola, rubricando-os; 

VI. Zelar para que se cumpra regularmente, o Plano Escolar, supervisionando seu desenvolvimento; 

VII. Expedir documentos e apostilas dentro do âmbito de sua competência ou por delegação de poder; 

VIII. Autorizar matrículas e transferências; 

IX. Aplicar as penalidades disciplinares conforme as disposições do Regimento Escolares; 

X. Abonar, justificar ou não as faltas dos servidores nos termos da lei; 

XI. Apurar ou mandar apurar irregularidades de quem venha tomar conhecimento; 

XII. Alterar, conforme necessidades da Escola, horário de expediente dos funcionários respeitadas as 

prescrições legais que regem o assunto; 

XIII. Suspender parcial ou totalmente as atividades da Escola quando esta medida se impuser em 

decorrência de uma situação Especial dando ciência à autoridade superior; 

XIV. Autorizar eventuais retificações ou ressalvas de dados nos registros ou assentamentos da Escola; 

XV. Delegar atribuições a seus subordinados, assim como designar ou nomear comissões, obedecendo o 

âmbito de competência; 

XVI. Supervisionar e incentivar a participação dos alunos nas atividades esportivas, sociais e 

culturais, soluções de problemas da Escola; 

XVII. Tomar providências necessárias para manter a segurança no âmbito da Escola; 

XVIII. Adotar decisões de emergência, posteriormente às autoridades superiores. 

 

Da Secretaria  
A secretaria está subordinada à direção, sendo o órgão encarregado dos serviços de escrituração 

escolar, do pessoal, arquivo, fichário e preparação de correspondência. 

O secretário do estabelecimento será pessoa qualificada e registrada nos órgãos competentes, ou 

portadora de autorização expedida pelo órgão próprio, para exercer as referidas funções. 

    O secretário será substituído, em seus impedimentos eventuais por funcionários designados pela 

Direção, em escala previamente elaborada, desde que habilitados para exercer a função. 

 

São Atribuições da Secretária Escolar: 
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I. Responder, perante o Diretor, pelo expediente e pelos serviços gerais da Secretaria; 

II. Organizar e superintender os serviços de escrituração escolar e os registros relacionados com a 

administração do pessoal; 

III. Subscrever, juntamente com o Diretor, pelo expediente, certificados, fichas escolares, quadro de 

notas e, sempre que necessários outros papéis pertinentes aos alunos do estabelecimento; 

IV. Organizar agenda de serviço, fiscalizar e superintender os trabalhos de secretaria, coordenando e 

distribuindo equitativamente, entre seus auxiliares, os trabalhos de sua alçada; 

V. Supervisionar a organização e manter sob sua guarda os fichários, arquivos e livros do 

estabelecimento.   

VI. Redigir, subscrever e divulgar, por ordem do Diretor, instruções e editais relativos a exames, 

matrículas e inscrições diversas; 

VII. Organizar o serviço de atendimento a professores, alunos e funcionários, bem como a terceiros, ao 

que refere a informes e esclarecimentos solicitados; 

VIII. Encaminhar ao Diretor, em tempo hábil, os documentos que devam ser visados e assinados; 

IX. Dialogar com o Diretor sobre assuntos que dizem respeito a melhoria ou andamento  do seu 

serviço; 

X. Diligenciar com o Diretor a fim de que sejam adquiridos em tempo hábil, os livros e impressos e 

todo material de uso da Secretária; 

XI. Não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço da secretaria, a não ser que haja para isso 

determinação do Diretor; 

XII. Cumprir e fazer cumprir as determinações do Diretor; 

XIII. Organizar os processos de inscrição para a matrícula, conferindo a documentação que deve 

instruí-la e encaminhá-la para despacho, após satisfeitas todas as exigências regulamentares; 

XIV. Tomar as providências necessárias para manter atualizados os serviços pertinentes da secretária; 

XV. Supervisionar o processo da verificação de frequência dos alunos matriculados, mantendo sempre 

em ordem os respectivos assentamentos atualizados; 

XVI. Supervisionar os processos de levantamento das notas obtidas pelos alunos e do cálculo das 

médias por disciplinas, através das fichas; 

XVII. Manter, sem rasuras ou emendas, a escrituração de todos os livros e documentos escolares; 
XVIII. Providenciar a vista dos resultados obtidos pelos alunos a expedição dos certificados a que 

fizeram jus; 

XIX. Elaborar relatórios que devem ser enviados às autoridades de acordo com as normas expedidas; 

XX. Manter atualizados os arquivos de legislação da documentação pertinente ao estabelecimento; 

XXI. Verificar a regularização da documentação referente à matrícula e transferência de alunos, 

encaminhando os casos especiais à deliberação do Diretor. 

 

Aos escriturários subordinados ao secretário, compete executar todos os serviços pertinentes à secretaria 

que lhe foram atribuídos. 

A documentação da escola deverá ser organizada de modo a permitir a verificação: 

I. Da identidade de cada aluno e da regularidade de sua vida escolar; 

II. Da qualificação profissional do pessoal docente técnico e administrativo; 

III. Do desenvolvimento do Plano Escolar; 

IV. Das relações individuais e coletivas do trabalho. 

 

Escrituração e Documentação Escolar 
 

A documentação da escola constará de: 

1. Fichas individuais dos alunos; 
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2. Prontuários dos alunos; 

3. Prontuários do pessoal docente, técnico e administrativo; 

4. Pasta de correspondência expedida; 

5. Pasta de correspondência recebida; 

6. Pasta de assuntos diversos; 

7. Pasta de planos de estudos adotados e suas alterações por cursos e séries, de acordo com o Plano 

Escolar; 

8. Pastas de programas de acordo com os planos de estudos adotados; 

9. Pasta de planejamento, de atividades extraclasses; 

10. Pasta de relatórios de professores; 

11. Livro de registro de termos de visita do Supervisor de Ensino; 

12. Livro de registro de matrícula; 

13. Atas de processos de adaptação; 

14. Atas de resultados finais-livros; 

15. Livro de registro de frequência pessoal docente. 

  

Da Tesouraria e Contabilidade 
Os serviços de tesouraria e contabilidade serão confiados a elementos qualificados, contratados pela 

entidade mantenedora. 

São encargos da tesouraria: 

I. Fornecer comprovantes dos pagamentos feitos e emolumentos recebidos conforme normas 

expedidas pela direção; 

II. Depositar, diariamente, em banco pela Entidade Mantenedora indicando o total recebido; 

III. Transmitir à contabilidade, a súmula diária do movimento de caixa; 

IV. Elaborar o relatório mensal sobre débitos e créditos; 

V. Efetuar os pagamentos autorizados pela Entidade Mantenedora; 

VI. Manter atualizado o fichário próprio; 

VII. Informar os processos e requerimentos a seus setores. 

 

São Encargos da Contabilidade: 
Elaborar o orçamento programa; 

I. Levantar as folhas de pagamento e guias para pagamento das obrigações sociais e trabalhistas. 

 

Dos Órgãos Técnicos Auxiliares  
Constitui órgãos técnicos auxiliares da administração escolar: 

I. Serviço de Coordenação Pedagógica; 

II. Serviço de orientação educacional; 

III. Serviço Médico de educação física; 

88..11  PPLLAANNOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOO  PPRROOFFEESSSSOORR  CCOOOORRDDEENNAADDOORR  

8.1.1 Síntese de metas 

O professor deve: 

• ser pontual 

• ter conhecimentos atualizados 

• corrigir as atividades nos prazos estabelecidos 

• manter a disciplina 
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• eficiência no processo educativo 

• colaborar com o serviço de Coordenação Pedagógica referente à conduta e aproveitamento dos 

alunos 

• colaborar com o serviço de orientação pedagógica nos assuntos referentes ao desenvolvimento dos 

planos e metodologias de ensino, avaliação e recuperação 

• comunicar à diretoria todas as irregularidades que ocorram na escola. 

São atribuições do coordenador: 

- O serviço de coordenação Pedagógica tem por objetivo garantir a unidade de planejamento 

pedagógico, onde os professores e coordenação se reúnam para desenvolver os conteúdos programáticos, 

estratégias e materiais a serem utilizados durante o ano. O coordenador percebe a eficácia de sua execução, 

proporcionando condições para a participação do corpo docente, unificando o seu objetivo atrelado ao da 

escola. 

- Planejar como irá funcionar o serviço de Coordenação Pedagógica e coordenar para a execução, 

fazendo com que todos respeitem a hierarquia e que tudo seja cumprido no seu determinado tempo. 

- Coordenar o planejamento, a execução de reuniões promovidas pelo serviço de Coordenação 

Pedagógica, desenvolvendo todos os temas propostos pela Direção. 

- Participar da organização das classes, como divisão de listas, quantidade de alunos e problemática de 

cada um. 

- Acompanhar o rendimento escolar dos alunos pesquisando as possíveis causas de insuficiência. 

- Analisar sistematicamente, com os professores, a validade dos objetivos fixados, como foram 

cumpridos e o que deveria ser mudado, adequações dos conteúdos programáticos, das estratégias de ensino 

e das técnicas e instrumentos de avaliação e de recuperação. 

- Analisar a adequação curricular em conjunto com os professores, baseado no desempenho dos alunos, 

visando ao aperfeiçoamento da aprendizagem. 

- Emitir parecer sobre a matéria, assessorando o diretor na avaliação do trabalho desenvolvido por todos 

os participantes do processo educativo durante o ano. 

- Participar da vida do aluno, visando ao desenvolvimento dele como um todo, integrando assim a 

Escola-família e comunidade, baseando-se sempre na realidade e conhecimento de cada indivíduo. 

- Realizar estudos individuais ou em grupos, onde a pesquisa se sobressaia na área de Coordenação 

Pedagógica. 

- Ter claro e organizado as atividades de coordenação 

- Coordenar a programação e execução das reuniões dos conselhos de classe e série. 

88..22  RREECCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  BBIIMMEESSTTRRAAIISS  EE  RREESSUULLTTAADDOOSS  FFIINNAAIISS  
 

DELIBERAÇÃO CEE Nº 155/2017 

RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS CONTRA AS AVALIAÇÕES  

No início de cada período letivo, a escola comunicará aos alunos e seus responsáveis legais: 

I – O calendário escolar, com informações sobre o direito de pedido de reconsideração ou recurso, nos 

termos do Regimento, incluindo prazos e procedimentos; 

II – O fato de que tais pedidos serão apenas considerados, caso o aluno interessado mantenha-se 

matriculado na escola em questão. 

 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA AVALIAÇÃO DURANTE O PERÍODO LETIVO  
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Após cada avaliação, o aluno, ou seu representante legal, que dela discordar, poderá apresentar pedido de 

reconsideração junto à direção da escola, nos termos desta Deliberação. 

• O pedido deverá ser protocolado na escola em até 05 dias da divulgação dos resultados. 

• A direção da escola, para decidir, deverá ouvir o Conselho de Classe/Ano/Série ou órgão colegiado que 

tenha regimentalmente essa atribuição, atendidas as seguintes condições: 

I – O Conselho de Classe ou o órgão colegiado será constituído por professores do aluno e integrantes da 

equipe pedagógica; 

II – A decisão do Conselho será registrada em Ata e Direção comunicará o interessado no prazo de 10 dias. 

• A não manifestação da Direção no prazo previsto, implicará o deferimento do pedido. 

• O prazo de 10 das ficará suspenso no período de férias. 

• Da decisão da direção da escola não caberá recurso. 

RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO  

O aluno, ou seu representante legal, que discordar do resultado final das avaliações, poderá apresentar 

pedido de reconsideração junto à direção da escola, nos termos desta Deliberação. 

• O pedido deverá ser protocolado na escola em até 10 dias da divulgação dos resultados. 

• A direção da escola, para decidir, deverá ouvir o Conselho de Classe/Ano/Série ou o órgão colegiado 

que tenha regimentalmente essa atribuição, atendidas as seguintes condições: 

I – Conselho de classe ou o órgão colegiado será constituído por professores do aluno e integrantes da 

equipe pedagógica; 

II – A decisão do Conselho será registrada em Ata. 

A decisão da direção será comunicada ao interessado no prazo de 10 dias. 

• A não manifestação da direção no prazo estabelecido facultará ao interessado impetrar recurso 

diretamente à respectiva Diretoria de Ensino. 

• O prazo ficará suspenso nos períodos de férias escolares.  

Da decisão da escola, caberá recurso à Diretoria de Ensino à qual a escola está vinculada, ou quando for o 

caso, ao órgão equivalente de supervisão delegada, adotando os mesmos procedimentos, com as devidas 

fundamentações. 

• O recurso de que trata o caput deverá ser protocolado na escola em até 10 dias, contados da ciência da 

decisão, e a escola o encaminhará à Diretoria de Ensino ou ao órgão de supervisão delegada em até 05 

dias, contados a partir de seu recebimento. 

• O expediente deverá ser instruído com cópia do processo de que trata o pedido de reconsideração, 

contendo os fundamentos da decisão adotada pela escola e os seguintes documentos: 

I – Regimento Escolar; 

II – Planos de Ensino do componente curricular objeto da retenção; 
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III – Instrumentos utilizados no processo de avaliação ao longo do ano letivo, com indicação dos critérios 

utilizados na correção; 

IV – Atividades de recuperação realizadas pelo aluno, com a explicitação das estratégias adotadas e dos 

resultados alcançados; 

V – Proposta de adaptação e de seu processo de realização (quando for o caso); 

VI – Avaliações neuropsicológicas ou psicopedagógicas, quando for o caso; 

VII – Histórico escolar do aluno; 

VIII – Diários de classe do componente curricular objeto da retenção; 

IX – Atas do Conselho de Classe ou Série em que se analisou o desempenho do aluno, ao longo e ao final 

do período letivo; 

X – Análise de cada um dos pontos argumentados no pedido de reconsideração ou recurso especial feito 

pelo aluno ou responsável para a reversão da decisão da escola; 

XI – Declaração da situação de matrícula do aluno; 

XII – Relatório informando sobre os pedidos de reconsideração apresentados pelo aluno, ou seu 

representante legal, durante o período letivo. 

• A Diretoria de Ensino, ou órgão equivalente de supervisão delegada, emitirá sua decisão sobre o 

recurso interposto, no prazo máximo de 15 dias, contados a partir de seu recebimento. O Dirigente de 

Ensino deverá designar uma Comissão de, no mínimo, 02 (dois) Supervisores de Ensino, um dos quais o 

supervisor da respectiva Escola. A Comissão fará a análise do expediente que trata do pedido de 

reconsideração, a partir da presente Deliberação, do Regimento Escolar e da legislação vigente, 

especialmente a Lei nº 9.394/96 e a Resolução CNE/CEB Nº 7/2010; bem como da existência de atitudes 

discriminatórias contra o estudante. 

• Na análise do recurso deverá ser considerado: 

I – O cumprimento dos fundamentos e pressupostos da presente Deliberação, do Regimento Escolar da 

escola, da legislação vigente, especialmente a Lei nº 9.394/96 e a Resolução CNE/CEB Nº 7/2010; 

II – A existência de atitudes discriminatórias contra o estudante; 

III – Apresentação de fato novo. 

• O relatório da análise da Comissão de supervisores deve ter uma conclusão detalhada a respeito da 

solicitação do aluno e ou de seu responsável, bem como apontar eventuais recomendações à escola, sempre 

que o Regimento não atenda as determinações legais ou quais as providências pedagógicas e 

administrativas que eventualmente não tenham sido observadas. 

O Dirigente de Ensino emitirá sua decisão sobre o recurso interposto, no prazo máximo de 15 dias, a partir 

de seu recebimento. 

• A decisão do Dirigente de Ensino, ou responsável pelo órgão de supervisão delegada, será comunicada 

à escola dentro do prazo de 10 dias, e dela a escola dará ciência ao interessado, no prazo de 5 dias. 
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Da decisão do Dirigente de Ensino, ou do órgão equivalente de supervisão delegada, no prazo de 5 dias, 

caberá recurso especial ao Conselho Estadual de Educação por parte do estudante, seu representante legal 

ou da escola, mediante expediente protocolado na Diretoria de Ensino. 

• A Diretoria de Ensino e o órgão de supervisão delegada terão o prazo de 5 dias, a contar de seu 

recebimento, para encaminhar o recurso ao Conselho Estadual de Educação, informando, no expediente, se 

o aluno continua na mesma unidade escolar. 

• Em caso de divergência entre a decisão da escola e da Diretoria de Ensino, com relação à retenção do 

estudante, protocolado o recurso no Conselho Estadual de Educação, a decisão da DER prevalecerá até o 

parecer final do Conselho. 

• O Recurso Especial será apreciado em regime de urgência no Conselho Estadual de Educação. 

• O Recurso Especial será apreciado no CEE mediante a análise dos seguintes aspectos: 

I – O cumprimento dos fundamentos e pressupostos da presente Deliberação, do Regimento Escolar da 

escola, da legislação vigente, especialmente a Lei nº 9.394/96 e a Resolução CNE/CEB Nº 7/2010; 

II – A existência de atitudes discriminatórias contra o estudante; 

III – A apresentação de fato novo.  

A documentação do pedido de reconsideração ficará arquivada na Escola e a do recurso na Diretoria de 

Ensino, devendo constar do prontuário do aluno cópias de todas as decisões exaradas. 

 

99  AANNEEXXOOSS  
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99..11  QQUUAADDRROO  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  FFÍÍSSIICCOOSS  EE  MMAATTEERRIIAALL  

 

UNIDADE 1 

PAVIMENTO INFERIOR -  

AMBIENTES 

ÁREA 

TOTAL 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDA

S 

EQUIPAMENTOS 

MOBILIÁRIOS/MATERIAIS 

Sala 1 e 2 32,95m² Atividades 
16 mesas com 16 cadeiras, 2 armários, 1 

lousa, 2 ventilador 

Parque 42,63m² Recreação 1 brinquedão, ventilador e 40 caminhas 

Sala 3 13,11 m² Sala multiuso 

Parede sensorial, livros, 1 armário e 

brinquedos,1 tv, 1 ventilador e 2 bancos 

espumados 

Sala 4 18,45m² Sala multiuso Espaço livre 

Sala 5 16,00m² Refeitório 

2 mesas com 2 bancos cada, 1 pia de 

higienização de mãos, 1 ventilador, 1 

bebedouro com 3 jatos inclinados e 3 

torneiras. 

Sala 6 7,20m² Lactário 
1 pia com cuba dupla, 1 pia de higienização 

de mãos, pratos, copos, talheres 

Sala 7 9,34m² Fraldário 

1 trocador, 1 pia infantil, 1 pia adulto, 1 

armário, dois vasos sanitários infantis e 1 

chuveiro 

Sala 8 12,56m² Sala multiuso 6 mesas, 8 cadeiras, 1 ventilador e 1 armário 

Sala 9 3,15m² 
Sala da supervisão/ 

coordenação 

1 armário, 2 mesas com cadeira, 2 

computadores 

Recepção 17,33m² Atendimento 2 bancos e 1 ventildor 

Solarium 16,34m² Recreação aberta 
Área livre reservada para banho de sol, 3 

mesas com banco para lanches 

Vestiário 

feminino 
15,62m² 

Banheiro feminino e 

vestiário 

4 sanitários, 1 sanitário infantil, 1 chuveiro e 

5 pias. 

Vestiário 

masculino 
6,41m² 

Banheiro masculino 

e vestiário 

2 sanitários, 1 sanitário infantil, 1 chuveiro, 2 

mictórios e 3 pias. 

Área de 

serviços gerais 
5,74m² 

Lavagem de panos e 

depósito de 

produtos de limpeza 

Cestos, 1 tanque com duas cubas e 1 varal 

Sala 18,20m² Multiuso 1 TV e almofadas 
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AMBIENTES 
ÁREA 

TOTAL 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDA

S 

EQUIPAMENTOS 

MOBILIÁRIO/MATERIAL 

Cozinha 19,78m² 
Preparação de 

alimentos 

1 pia cuba dupla, 1 cuba para lavagem de 

panelas, balcão, passa pratos, liquidificador, 

batedeira, panelas, pratos, copos e talheres, 3 

geladeiras com freezer, 1 fogão, 1 pia de 

higienização de mãos, 1 armário 

Cantina 10,50m² Preparo de lanches 

1 pia cuba dupla, 1 pia higienização de mãos, 

1 filtro, 1 forno elétrico, 1 estufa de salgados, 

1 micro-ondas e utensílios de cozinha. 

Refeitório 57,92m² Refeição dos alunos 

8 mesas com 2 bancos cada uma, 1 pia para 

higienização de mãos, 2 ventiladores e 1 

réchaud 

Almoxarifado 6,89m² 

Material de 

educação física e 

recreativo 

Armários, prateleiras e materiais de educação 

física e recreação 

Pátio 115m² Recreação Espaço livre com bancos e bebedouro 

Sala 38 14,44 M² Almoxarifado Espaço livre para guardar equipamentos 

Sala 39 8,55 M² Almoxarifado Espaço livre para guardar equipamentos 

Sala 40 11,40 M² Almoxarifado Espaço livre para guardar equipamentos 

Wc 1,65 M² Uso funcionário  

Lavanderia 3,00 M² 

Lavagem de panos e 

guardar produtos de 

limpeza 

1tanque, 1 prateleira, 1 carrinho de limpeza 

com rodo, vassoura, balde. 

Wc 

funcionários 
2,10 M²  1 vaso sanitário, 1 pia e 1 lixeira 

Refeitório 

funcionários 
5,25 M² Alimentação 1 pia, 1 balcão, 1 armário, 4 cadeiras 

Sala 41 97,44 M² Sala multiuso Área livre e coberta 

 

PAVIMENTO TÉRREO 

AMBIENTES 
ÁREA 

TOTAL 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

EQUIPAMENTOS 

MOBILIÁRIOS/MATERIAIS 

Recepção 40,00m² 
Área de circulação e 

recreação coberta 
1 lixeira 

Atendimento/ 

secretaria 
7,5m² Atendimento 

1 mesa, 1 cadeira, 1 ventilador, 2 

arquivos pasta suspensa, 1 armário e 1 

computador 

Almoxarifado 3,75 m² Material de papelaria 4 armários e cestos 
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Recreação 30,40m² Recreação coberta 1 brinquedão e 1 cama elástica 

Banheiro 

deficiente 
3,42m²  1 sanitário adaptado, 2 barras e 1 pia 

Banheiro infantil 6m² Infantil masc. e fem. 2 sanitários infantis, 1 pia 

Banheiro 

masculino 
5m² Masculino alunos 2 sanitários, 1 pia 

Banheiro feminino 5m² Feminino alunos 2 sanitários, 1 pia 

Banheiro 

masculino 
2,10m² Masculino professor 1 sanitário, 1 pia 

Banheiro feminino 2,10m² Feminino professor 1 sanitário, 1 pia 

Sala 10 39,89m² 
Biblioteca e 

laboratório 

10 computadores, 1 lousa digital, 1 

projetor, 5 mesas redondas,20 cadeiras, 

2 ventiladores, armários, lousa 

interativa digital, projetor, caixas de 

som e livros. 

Sala 11 4,76 m² Ambulatório 
1 cadeira reclinável, 1 maca, 4 talas, 1  

ventilador 

Sala 12 e 13 8,83m² Sala da coordenação 
2 mesas com 2 cadeiras, 4 armários, 2 

computadores e 1 ventilador 

Sala 14 28m² Sala de aula 

1 lousa, 2 armários, 20 mesas com 

cadeiras, 1 mesa com cadeira 

professor, 2 ventiladores 

Sala 15 e 16 

 
28m² Sala de aula 

1 lousa, 2 armários, 20 mesas com 

cadeiras, 1 mesa com cadeira 

professor, 2 ventiladores 

Sala 17 

 
32,5m² Sala de aula 

1 lousa, 2 armários, 25 mesas com 

cadeiras, 1 mesa com cadeira professor 

e 2 ventiladores 

Sala 18 

 
32,5m² Sala de aula 

1 lousa, 2 armários, 25 mesas com 

cadeiras, 1 mesa com cadeira professor 

e 2 ventiladores 

AMBIENTES 
ÁREA 

TOTAL 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

EQUIPAMENTOS 

MOBILIÁRIO/MATERIAL 

Sala 19 e 20 20,04m² Sala do integral 
1 lousa, 2 armários, 1 mesa com 

cadeira professor e 2 ventiladores 

Sala 21 12m² Recreação 6 Tatames e 1 TV 

Sala 22 28m² Sala multiuso 

25 bancos e 2 mesas, 2 armários, 1 

mesa e cadeira de professor e 1 

ventilador 

    

Parte externa    

Refeitório 9,87m² Refeitório funcionário 1 mesa com 4 cadeiras, 1 geladeira, 1 
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Micro-ondas, 

Banheiros 4,20m² 
Masculino e feminino 

funcionários 
1 sanitário e 1 pia cada um 

Despensa 10,62m² Depósito de alimentos Armários e cestos. 

Quadra 220M² Atividades físicas 1 par de traves e de cesta basquete 
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PAVIMENTO TÉRREO – ANEXO 

 

 

Sala 33 39,13 M² Administração 
5 mesas, 8 cadeiras, 3 armários, lixeiras, 

5 computadores 

Sala 34 14,44 M² Administração 1 sofá, 1 poltrona, 1 tv. 

Sala 35 7,70 M² Administração 1 mesa com 3 cadeiras 

Banheiro 2,85 M² Uso visitante 
1 vaso sanitário, 1 pia, 1 lixeira, 1 

espelho, 1 porta papel 

Solário 9,38 M² Espaço para os bebês Espumado e grade de proteção 

Playground 40,88 M² 
Recreação, atividades 

lúdicas 

1 play, 3 motocas, 1 lixeira, 1 xícara 

maluca, 1 gira-gira, 1 túnel, 1 tanque de 

bolinha, 1 bebedouro 

Recepção 8,67 M² 

Atendimento aos pais, 

professores e 

administração 

3 cadeiras, 1 computador, 1 arquivo, 1 

lixeira e 1 balcão 

AMBIENTES 
ÁREA 

TOTAL 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

EQUIPAMENTOS 

MOBILIÁRIOS/MATERIAIS 

Sala anexa 6,29 M² Sala de amamentação 1 poltrona, 1 armário baixo de apoio 

Sala 36 11,80 M² Refeitório 

1 mesa, 2 bancos, 1 pia infantil, 1 pia 

adulto,11 cadeiras de alimentação,1 

cesto de lixo, porta touca 

Banheiro 6,46 M² 
 

Banheiro infantil 

Pia adulto, pia infantil, vaso sanitário 

infantil, trocador, chuveiro, banheira 

com chuveiro, coletor de lixo, 5 pinicos 

Sala 37 7,23 M² Lactário 

2 armários com 3 portas 2 pias para 

louça, 1 geladeira, 1 estante para micro-

ondas, 1 pia, 1 porta touca, 1 geladeira 

Sala 38 17,41 M² Sala de estimulação 

Chão e paredes estofadas, centro com 

piscina de bolinhas e espumados, 

brinquedos de estimulação, piscina de 

bolinha no canto da sala 

Sala 39 17,41 M² Sala de repouso 15 berços, 9 móbiles 

Sala 40 15,05 M² Sala multiuso 

TV, um sofá para leitura, estante 

plástica, baú de brinquedos, brinquedos 

pedagógicos diversos 

Sala 41 13,60 M² Atividades 
1 lousa, 2 mesas retangulares, 16 

cadeiras 2 armários com divisórias 
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PAVIMENTO SUPERIOR 

AMBIENTES 
ÁREA 

TOTAL 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

EQUIPAMENTOS 

MOBILIÁRIOS/MATERIAIS 

Sala 23 

 
27,14m² Sala de aula 

1 lousa,1 armário, 20 mesas com 

cadeiras, 1 mesa com cadeira 

professor e 2 ventiladores 

Sala 24 

 
11,27m² Administração 

2 mesas com 2 cadeiras, 2 

armários e 1 ventilador 

Sala 25 25,57m² Sala de aula 

1 lousa,1 armário, 20 mesas com 

cadeiras, 1 mesa com cadeira 

professor e 2 ventiladores 

Sala 26 

 
26,34m² Sala de aula 

1 lousa,1 armário, 20 mesas com 

cadeiras, 1 mesa com cadeira 

professor e 2 ventiladores 

Sala 27 

 
13,05m² Direção 

1 mesa com cadeira, 1 mesa de 

reuniões com 4 cadeiras, 1 

armário,1 computador 

Sala 28 7,17m² 
Sala de reforço e 

recurso 

1 mesa, 4 cadeiras, 1 ventilador e 

vários materiais didáticos 

Sala 29 7,48m² Almoxarifado 
2 armários, 1 ventilador e 

brinquedos variados 

Banheiro 

masculino 
3,75m² Masculino alunos 1 sanitário, 1 pia 

Banheiro 

feminino 
3,75m² Feminino alunos 1 sanitário, 1 pia 

Banheiro adulto 3,90m² Professora 1 sanitário, 1 pia 

Sala 30 18,05 m² Sala de aula 

1 lousa,1 armário, 15 mesas com 

cadeiras, 1 mesa com cadeira 

professor e 2 ventiladores 

Sala 31 16,71m² Sala dos Professores 

1 mesa grande com 10 cadeiras, 1 

ventilador, 1 quadro de 

comunicados, 2 armários 1 

computador 

Sala 32 25,00m² Sala de aula 

1 lousa,1 armário, 20 mesas com 

cadeiras, 1 mesa com cadeira 

professor 
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UNIDADE 2 - Extensão, nº 53 

PAVIMENTO: TÉRREO 

AMBIENTES 
ÁREA 

TOTAL 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

EQUIPAMENTOS E 

MOBILIÁRIOS 

Entrada 

recepção 
25m² 

Entrada de visitantes, pais e 

funcionários. 
Área livre 

Entrada alunos 26,90m² Entrada de alunos 
Área livre 

 

Recepção e 

secretaria 
12,28m² Atendimento pais e visitantes 

1 Balcão, 1 armário, 1 

ventilador, 2 cadeiras e 1 

computador 

Sala de espera 13,65m² Atendimento pais e visitantes 

1 sofá, 1 aparador, 1 bebedouro, 

1 mesa de canto, 1 ventilador e 1 

TV 

Recepção dos 

alunos 
40,27m² Espera para a saída 1 bebedouro 

Sala de reunião 8,40m² Atendimento pais e visita 
1 ventilador, 1 mesa redonda e 4 

cadeiras 

Banheiro 2,40m² Feminino Vaso sanitário, pia e lixeira 

Banheiro 2,40m² Masculino Vaso sanitário, pia e lixeira 

Circulação 31,40m² Circulação Área livre 

Sala de 

coordenação 
9,79m² 

Organização, planejamento, 

controle e atendimento aos alunos 

e professores 

1 ventilador, 1 mesa, 2 cadeiras 

e 2 armários 

Sala 1 41,80m² Sala de aula 

28 carteiras, 1 lousa, 1 

ventilador, 1 mesa de professor e 

1 cadeira 

Sala 2 39,29m² Sala de aula 

28 carteiras, 1 lousa, 1 

ventilador, 1 mesa de professor e 

1 cadeira 

Almoxarifado 5,10m² Armazenar objetos Área livre para guardar objetos 

Circulação 

Banheiro 
8,88m² Circulação 1 bebedouro 

Banheiro 3,30m² PMR 
Vaso sanitário e pia, barras na 

parede e lixeiras 

Banheiro 9,31m² Feminino Vasos sanitários, pias e lixeiras 

Banheiro 8,92m² Masculino Vasos sanitários, pias e lixeiras 

Ambulatório 4,27m² Atendimento à saúde 
1 maca com armário, 1 balança, 

1 ventilador e 1 cadeira de rodas 

Sala 3 42,38m² Sala de aula 
28 carteiras, 1 lousa,1 ventilador, 

1 mesa de professor e 1 cadeira 

Sala 4 40,63m² Sala de aula 

28 carteiras, 1 lousa, 1 

ventilador, 1 mesa de professor e 

1 cadeira 
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Sala 5 53,90m² 
Laboratório Ciências, biologia e 

física 

Armários, 2 bancadas de pedra, 

33 bancos, 1 lousa, 10 pias,1 

lava olhos, 

 

 

PAVIMENTO: 1º ANDAR 

Sala Diretora 14,62m² 
Organização, planejamento, 

controle e atendimento 

1 mesa, armários, 2 cadeiras, 1 

computador 

Sala Financeiro 14,75m² 
Organização, planejamento, 

controle e atendimento 

2 mesas, armários, 3 cadeiras e 2 

computadores 

Sala 

Administração 
53,58m² 

Organização, planejamento, 

controle e atendimento 

3 mesas, 2 gaveteiros, 3 cadeiras e 2 

computadores 

Banheiro Prof. 2,46m² Feminino Vaso sanitário, pia e lixeiras 

Banheiro Prof. 2,45m² Masculino Vaso sanitário, pia e lixeiras 

Sala 

Funcionários 
11,14m² Descanso e alimentação 1 mesa grande e 6 cadeiras 

Banheiro 

Funcionários 
2,18m² Feminino Vaso sanitário, pia e lixeiras 

Banheiro 

Funcionários 
2,22m² Masculino Vaso sanitário, pia e lixeiras 

Copa 

Funcionários 
4,99m² 

Armazenamento e preparação 

de alimentação 

1 pia com gabinete, 1 micro-ondas, 1 

refrigerador 

Sala Professores 11,88m² 
Organização, planejamento, 

reunião e descanso 

1 mesa grande, 1 armário, 1 

escrivaninha, 1 computador, e 6 

cadeiras 

Corredor 74,27m² Circulação 1 bebedouro 

Sala 

Coordenação 
7,13m² 

Organização, planejamento, 

controle e atendimento 
1 mesa, 2 cadeiras e 1 armário 

Sala 6 38,59m² Sala de aula 
24 carteiras, 1 lousa, 1 ventilador, 1 

mesa de professor e 1 cadeira 

Sala 7 36,90m² Sala de aula 
24 carteiras, 1 lousa, 1 ventilador, 1 

mesa de professor e 1 cadeira 

Depósito 3,70m² Armazenar objetos 2 estantes de aço 

Acesso aos 

Banheiros 
8,88m² Circulação Área livre 

Banheiro 3,30m² PMR 
Vaso sanitário e pia, barras na parede 

e lixeiras 

Banheiro 9,31m² Feminino Vasos sanitários, pias e lixeiras 

Banheiro 11,44m² Masculino Vasos sanitários, pias e lixeiras 

Depósito 4,27m² Armazenar objetos 2 estantes de aço 

Sala 8 42,38m² Sala de aula 
24 carteiras, 1 lousa, 1 ventilador, 1 

mesa de professor e 1 cadeira 

Sala 9 40,63m² Laboratório Maker 
8 bancadas, 1 armário baixo, 1 

armário alto, 32 banquetas, 
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ferramentas diversas e máquina de 

costura. 

Sala 10 53,90m² Biblioteca/Informática 

7 armários altos, 4 mesas grandes, 33 

cadeiras, 1 mesa de professor e 9 

armários baixos 

 

 

PAVIMENTO:  2º ANDAR 

Quadra 

Esportiva 
214,94m² 

Aulas de Educação 

Física e esportes 
2 traves, 2 tabelas de basquete 

Circulação 

Cantina 
27,39m² Circulação Mesas de apoio para refeições e 1 ventilador 

Cantina 13,80m² 
Fornecimento de 

alimento 

2 balcões refrigerados, 1 balcão estufa, pia 

com bancada de pedra, 1 sanduicheira, 1 

micro-ondas e 1 ventilador 

Cozinha 10,94m² Preparação de alimentos 

1 pia de inox com gabinete refrigerado, 1 

tanque de lavagem de louça, 1 forno, 1 

frezzer, 1 fogão, 1 liquidificador, 1 batedeira 

e pia de lavagem de mão. 

Lavanderia 

(DML) 
8,26m² 

Armazenamento de 

produtos e equipamentos 

de limpeza 

2 estantes de aço, 1 tanque, balde, vassoura, 

rodo e pá. 

Corredor 

Circulação 
11,27m² Circulação 1 bebedouro 

Banheiro 4,05M² PMR 
Vaso sanitário e pia, barras na parede e 

lixeiras 

Banheiro e 

Vestiário 
11,29m² Feminino Vasos sanitários, pias, 1 chuveiro e lixeiras 

Banheiro e 

Vestiário 
13,47m² Masculino Vasos sanitários, pias, 1 chuveiro e lixeiras 

Depósito 6,18m² 

Armazenar 

equipamentos de 

Educação Física 

2 estantes de aço 

Área de 

Convivência 
176,87m² 

Área reservada para o 

intervalo e outras 

atividades 

25 mesas, 100 cadeiras e 25 ombrelones. 
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99..22  QQUUAADDRROO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  EE  DDOOCCEENNTTEESS  
 

Nome Função 
Alessandra Orlandeli Ramos  Diretora Escolar / Mantenedora 

Glauco Giacobbe Coordenador Geral – Pedagógico Ensinos 

Fundamental 2 e Médio 

Maristela  Coordenadora Geral – Pedagógica Berçário, 

Educação Infantil e Fundamental 

Jamilla Oliveira Viana Santana Coordenadora Pedagógica 

Mônica Vendramini da Costa Coordenadora Pedagógica 

Talita Guiraldini Mamana Ribas  Orientadora Educacional 

Márcia Barbosa de Melo Ferraz Apoio de coordenação  

Francini Russo  Secretaria Escolar 

Berçário e Educação Infantil 
Andreia Pereira de Moraes Berçário I/II 

Irene Nunes Damesio Infantil I Fase I – A 

Sueli Martins Vilela dos Santos Infantil I Fase I – B 

Daniela Bonaldi Infantil I Fase II – A 

Melissa Milena Xisto Infantil I Fase II – B 

Vilma Lira Ciotti  Infantil II – A 

Naira Kellin Sarzi  Infantil II – B 

Flavia Cristiane Secco Jorge  Infantil III – A 

Aline Cristina Candido Infantil III – B 

Nathalia Marques Fernandes Santos Inglês – Turmas A 

Ericsson Francisco Marques de Brito Inglês – Turmas B 

Priscilla Ortega  Música – Turmas A/B 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
Carmelita de Vasconcelos  1° Ano – A – Polivalente 

Márcia Gomes Ferreira  1° Ano – B – Polivalente 

Elaine Cristina Bellini 2º Ano – A – Polivalente 

Paloma Mertz Dias  2° Ano – B – Polivalente 

Camila Costa Rosa 3° Ano – A – Polivalente 

Karla Daniela Fontellas 3° Ano – B – Polivalente 

Liliane Cruz de Oliveira 4° Ano – A – Polivalente 

Luciana Ramos Delmutti 4° Ano – B – Polivalente 

Loredania Dias de Oliveira 5° Ano – A – Polivalente 

Flávia Araujo dos Ramos 5° Ano - B – Polivalente 

Olga Taila Pires Pereira  Educação Física – Turmas A/B 

Nathalia Marques Fernandes Santos Inglês – Turmas A 

Ericsson Francisco Marques de Brito Inglês – Turmas B 

Marcelo Andrade Matos  Artes – Turmas A/B 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 
Adriana Felice Gimenes de Camargo Inglês - 6º ao 9º anos A 

André Costa Canuto Leite  
Ciências/Laboratório- 6º ao 9º anos A e 6º ao 8º 

anos B 
Fabrício de Freitas  Inglês - 6º ao 8º anos B 

Fernando Ferreira  Robótica - 6º ao 9º anos A e 6º ao 8º anos B 

Jorge Infanti Espanhol - 6º ao 9º anos A e 6º ao 8º anos B 

Luiz Roberto Aguiar Socioemocional- 6º ao 9º anos A e 6º ao 8º anos B 

Marcos Rapado Júnior  Geografia - 6º ao 9º anos A e 6º ao 8º anos B 

Maria Claudia Inglês - 7º ao 9º anos A 

Maria Celia da Silva Orlando  Redação - 6º ao 9º anos A e 6º ao 8º anos B 

Paulo Ricardo Melo de Lima Matemática - 6º ao 9º anos A e 6º ao 8º anos B 

Paulo Ricardo de Oliveira Silva Ed. Física - 6º ao 9º anos A e 6º ao 8º anos B 

Raquel Romano  Arte - 6º ao 9º anos A e 6º ao 8º anos B 

Regina Assumpta Lotti Português - 6º ao 9º anos A 

Renato Português - 6º ao 8º anos B 

Thais da Silva Teixeira  História – 6º ao 9º anos A e 6º ao 8º anos B 

Yuri Emanuel Rodrigues de Souza  Ciências – 6º ao 9º anos A e 6º ao 8º anos B 

Ensino Médio 
Adriana Felice Gimenes de Camargo História – 1ª a 3ª séries 

André Costa Canuto Leite  Biologia/Laboratório – 1ª a 3ª séries 

Danilo Mendes Vieira Física – 1ª a 3ª séries 

Fábio Corradini Português – 1ª a 3ª séries 

Fernando Ferreira  Mecatrônica – 1ª a 3ª séries 

Fernando Pinto Ribeiro Geografia – 1ª a 3ª séries 

Hebert Freitas dos Santos Química/Laboratório – 1ª a 3ª séries 

Luiz Roberto Aguiar Socioemocional – 1ª a 3ª séries 

Maria Claudia Correia de Melo Pereira Inglês – 1ª a 3ª séries 

Maria Celia da Silva Orlando  Redação – 1ª a 3ª séries 

Paulo Ricardo de Oliveira Silva Educação Física – 1ª e 2ª séries 

Raquel Romano  Arte – 1ª série 

Raphael Stiven Jacino Cardoso Química – 1ª a 3ª séries 

Renato da Silva Fonseca Literatura – 1ª a 3ª séries 

Saulo Augusto Nascimento Matemática – 1ª a 3ª séries 

Sergio Kocinas  Física – 1ª a 3ª séries 

Thais da Silva Teixeira  Filosofia/Sociologia – 1ª a 3ª séries 

Yuri Emanuel Rodrigues de Souza  Biologia – 1ª a 3ª séries 
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99..33  QQUUAADDRROO  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIVVOO  DDEE  AALLUUNNOOSS  PPOORR  AANNOO  EE  CCUURRSSOO  
 

 

ANO  TURNO  QTDE ALUNO  

    MATRICULADO  

      

BERÇÁRIO 1 INTEGRAL  02 

BERÇÁRIO 2 INTEGRAL 16 

INFANTIL 1 FASE 1 A MANHÃ 11 

INFANTIL 1 FASE 1 B TARDE 12 

INFANTIL 1 FASE 2 A MANHÃ 17 

INFANTIL 1 FASE 2 B TARDE 19 

INFANTIL 2 A MANHÃ 15 

INFANTIL 2 B TARDE 18 

INFANTIL 3 A MANHÃ  16 

INFANTIL 3 B TARDE 17 

1° ANO A MANHÃ 17 

1° ANO B TARDE 24 

2° ANO A MANHÃ 24 

2° ANO B TARDE 24 

3° ANO A MANHÃ  20 

3° ANO B TARDE 19 

4° ANO A MANHÃ  25 

4° ANO B TARDE 25 

5° ANO A MANHÃ 13 

5° ANO B TARDE 11 

6° ANO A MANHÃ  20 

6° ANO B TARDE 16 

7° ANO A MANHÃ 28 

7° ANO B TARDE 17 

8° ANO A MANHÃ 31 

8° ANO B TARDE 14 

9º ANO MANHÃ 33 

1º ENSINO MÉDIO MANHÃ 26 

2° ENSINO MÉDIO  MANHÃ  28 

3° ENSINO MÉDIO  MANHÃ 12 
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99..44  HHOORRÁÁRRIIOO  DDAASS  AAUULLAASS    
 

 

Infantil 1 Fase I A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil 1 Fase I B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário 
Segunda-

feira 
Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

12h00 – 13h00 
Acolhimento/ 

Soninho 

Acolhimento/ 

Soninho 

Acolhimento/ 

Soninho 

Acolhimento/ 

Soninho 

Acolhimento/ 

Soninho 

13h00 – 14h00 

Arte Movimento Brinquedoteca Leitura Vídeo 

Coordenação 

Motora 
Brinquedão Lateralidade Vídeo Brinquedo 

14h00 – 14h30 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

14h30 – 16h00 

Movimento Psicomotricidade 
Coordenação 

Motora 
Arte Leitura 

Brinquedão Leitura Arte 
Coordenação 

Motora 
Psicomotricidade 

16h00 – 16h40 Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

16h40 – 18h00 Matemática Matemática Matemática Matemática Matemática 

18h00 – 19h00 Saída Dirigida Saída Dirigida Saída Dirigida Saída Dirigida Saída Dirigida 

Horário 
Segunda-

feira 
Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

7h15 – 8h00 Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 

8h00 – 8h40 

Arte Movimento Brinquedoteca Leitura Vídeo 

Coordenação 

Motora 
Brinquedão Lateralidade Vídeo Brinquedo 

8h40 – 9h10 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

9h10 – 10h00 

Movimento Psicomotricidade 
Coordenação 

Motora 
Arte Leitura 

Brinquedão Leitura Arte 
Coordenação 

Motora 
Psicomotricidade 

10h00 – 11h00 

Psicomotricidade Arte Movimento 
Formas 

Geométricas 
Brinquedoteca 

Leitura 
Coordenação 

Motora 
Circuito Brinquedoteca Lateralidade 

11h00 – 12h00 
Escovação/ 

Descanço 

Escovação/ 

Descanço 

Escovação/ 

Descanço 

Escovação/ 

Descanço 

Escovação/ 

Descanço 
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Infantil 1 Fase II A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil 1 Fase II B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário 
Segunda-

feira 
Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

12h00 – 13h00 
Acolhimento/ 

Soninho 

Acolhimento/ 

Soninho 

Acolhimento/ 

Soninho 

Acolhimento/ 

Soninho 

Acolhimento/ 

Soninho 

13h00 – 14h00 

Arte Movimento Brinquedoteca Leitura Vídeo 

Coordenação 

Motora 
Brinquedão Lateralidade Vídeo Brinquedo 

14h00 – 14h30 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

14h30 – 16h00 

Movimento Psicomotricidade 
Coordenação 

Motora 
Arte Leitura 

Brinquedão Leitura Arte 
Coordenação 

Motora 
Psicomotricidade 

16h00 – 16h40 Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

16h40 – 18h00 Leitura 
Coordenação 

Motora 
Circuito Brinquedoteca Lateralidade 

18h00 – 19h00 Saída Dirigida Saída Dirigida Saída Dirigida Saída Dirigida Saída Dirigida 

Horário 
Segunda-

feira 
Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

7h15 – 8h00 Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 

8h00 – 8h40 

Arte Movimento Brinquedoteca Leitura Vídeo 

Coordenação 

Motora 
Brinquedão Lateralidade Vídeo Brinquedo 

8h40 – 9h10 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

9h10 – 10h00 

Movimento Psicomotricidade 
Coordenação 

Motora 
Arte Leitura 

Brinquedão Leitura Arte 
Coordenação 

Motora 
Psicomotricidade 

10h00 – 11h00 

Psicomotricidade Arte Movimento 
Formas 

Geométricas 
Brinquedoteca 

Leitura 
Coordenação 

Motora 
Circuito Brinquedoteca Lateralidade 

11h00 – 12h00 
Escovação/ 

Descanço 

Escovação/ 

Descanço 

Escovação/ 

Descanço 

Escovação/ 

Descanço 

Escovação/ 

Descanço 



 

 
 

 

CNPJ: 11.114.241/0001-88 e 11.114.241/0002-69 

P L A N O  E S C O L A R  2 0 2 0  59 

Infantil 2 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil 2 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

7h20 - 8h00 Linguagem Matemática Linguagem Arte Linguagem 

8h00 - 8h40 Linguagem Matemática Linguagem Arte 
Matemática 

Robótica 

8h40 - 9h10 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

9h10 - 9h50 
Movimento 

Brinquedão Linguagem 
Movimento 

Brinquedão 

Movimento Dança 

Educativa 

Matemática 

Robótica 

 9h50 - 10h30 
Movimento 

Quadra 
Movimento Judô 

Arte 

Música 
Movimento Balé 

Natureza e 

Cultura 

10h30 - 11h10 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

11H10 ás 11h50 Linguagem Arte Matemática Natureza e Cultura Movimento 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

13h00 – 13h40 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

13h40 – 14h20 Matemática Matemática Matemática Arte 
Matemática 

Robótica 

14h20 – 14h50 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

14h50 – 15h30 
 

Matemática 
Matemática Linguagem 

Movimento Dança 

Educativa 

Matemática 

Robótica 

15h30 – 16h10 
Movimento       

Quadra Movimento Judô 
Arte 

Música 
Movimento Balé 

Natureza e 

Cultura 

16h10 – 16h50 Linguagem Linguagem 

Movimento 

Quadra 

 

Linguagem Linguagem 

16h50 - 17h30 

(Meio Período) 

17h30 – 19h 

(Integral) 

Linguagem Arte 

Movimento 

Quadra 

 

Natureza e 

Cultura 
Movimento 
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Infantil 3 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil 3 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

7h20 - 8h00 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

8h00 - 8h40 Linguagem Matemática Linguagem Arte 
Matemática 

Robótica 

8h40 - 9h10 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

9h10 - 9h50 
Movimento 

Quadra Linguagem 
Movimento 

Quadra 
Linguagem 

Matemática 

Robótica 

 9h50 - 10h30 

Movimento 

Quadra Movimento Judô 
Arte 

Música 

Movimento Dança 

Educativa 

 

Natureza e 

Cultura 

10h30 - 11h10 Matemática Linguagem Linguagem Movimento Balé Linguagem 

11H10 ás 11h50 Linguagem Arte Matemática Natureza e Cultura Movimento 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

13h00 – 13h40 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

13h40 – 14h20 Matemática Matemática Matemática Arte 
Matemática 

Robótica 

14h20 – 14h50 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

14h50 – 15h30 
 

Matemática 
Matemática Linguagem 

Movimento Dança 

Educativa 

Matemática 

Robótica 

15h30 – 16h10 
Movimento       

Quadra Movimento Judô 
Arte 

Música 
Movimento Balé 

Natureza e 

Cultura 

16h10 – 16h50 Linguagem Linguagem 

Movimento 

Quadra 

 

Linguagem Linguagem 

16h50 - 17h30 

(Meio Período) 

17h30 – 19h 

(Integral) 

Linguagem Arte 

Movimento 

Quadra 

 

Natureza e 

Cultura 
Movimento 
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1º ano A 

 

 

 

1º ano B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

7h10 às 7h55 Matemática Sebrae Matemática História Geografia 

7h55 às 8h40 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

8h40 às 9h25 
Português/ 

Socioemocional 
Ciências Geografia Matemática História 

9h25 às 9h45 Lanche Lanche  Lanche Lanche Lanche 

9h45 às 10h30 Português Educação Física Ciências Educação Física Matemática 

10h30 às 11h15 Robótica Português Português Artes Português 

11h15 às 12h00 Robótica Português Português Português Português 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

13h00 às 13h45 Matemática Educação Física Matemática História Geografia 

13h45 às 14h30 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

14h30 às 15h15 Sebrae Ciências Ciências Matemática História 

15h15 às 15h35 Lanche Lanche  Lanche Lanche Lanche 

15h35 às 16h20 
Português/ 

Socioemocional 
Português Artes Educação Física Matemática 

16h20 às 17h05 Robótica Português Português Português Português 

17h05 às 17h50 Robótica Geografia Português Português Português 
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2º ano A 

 

 

 

2º ano B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

7h10 às 7h55 Português Matemática Geografia/História Ciências Robótica 

7h55 às 8h40 Português Matemática Português Matemática Robótica 

8h40 às 9h25 
Geografia/ 

História 
Sebrae 

Português/ 

Socioemocional 
Português Matemática 

9h25 às 9h45 Lanche Lanche  Lanche Lanche Lanche 

9h45 às 10h30 Matemática Português Matemática Artes Português 

10h30 às 11h15 Matemática Educação Física Ciências Educação Física Ciências 

 

11h15 às 12h00 

 

Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

13h00 às 13h45 Português Sebrae História/Geografia  Ciências Robótica 

13h45 às 14h30 Português Educação Física Artes Ciências Robótica 

14h30 às 15h15 
História/ 

Geografia  
Português 

Português/ 

Socioemocional 
Português Matemática 

15h15 às 15h35 Lanche Lanche  Lanche Lanche Lanche 

15h35 às 16h20 Matemática Matemática Matemática Matemática Português 

16h20 às 17h05 Matemática Matemática Ciências Educação Física Português 

 

17h05 às 17h50 

 

Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 
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3º ano A 

 

 

3º ano B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

7h10 às 7h55 Português Matemática História/Geografia Artes Português 

7h55 às 8h40 Português Matemática Matemática Português  Português 

8h40 às 9h25 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

9h25 às 9h45 Lanche Lanche  Lanche Lanche Lanche 

9h45 às 10h30 Matemática Ciências 
Português/ 

Socioemocional 
Robótica Matemática 

10h30 às 11h15 Matemática Português Ciências Robótica Matemática 

 

11h15 às 12h00 

 

História/Geografia Sebrae Ciências Educação Física Educação Física 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

13h00 às 13h45 Português Robótica Artes  Educação Física Ciências 

13h45 às 14h30 Português Robótica Matemática Português Ciências 

14h30 às 15h15 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

15h15 às 15h35 Lanche Lanche  Lanche Lanche Lanche 

15h35 às 16h20 Matemática Educação Física Português História/Geografia Matemática 

16h20 às 17h05 Matemática Português 
Português/ 

Socioemocional 
Matemática Matemática 

 

17h05 às 17h50 

 

História/Geografia Sebrae Ciências Matemática Português 
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4º ano A 

 

 

4] ano B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

7h10 às 7h55 Português Inglês Português Inglês Inglês 

7h55 às 8h40 Português 
Português/ 

Socioemocional 
Matemática Artes Português 

8h40 às 9h25 
História/ 

Geografia 
História/Geografia  Ciências Educação Física Português 

9h25 às 9h45 Lanche Lanche  Lanche Lanche Lanche 

9h45 às 10h30 Inglês Matemática Inglês Ciências Educação Física 

10h30 às 11h15 Matemática Matemática Robótica Português Matemática 

 

11h15 às 12h00 

 

História/ 

Geografia 
Sebrae Robótica Matemática Matemática 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

13h00 às 13h45 Português História/ Geografia Robótica Ciências Português 

13h45 às 14h30 Português 
Português/ 

Socioemocional 
Robótica Educação Física Português 

14h30 às 15h15 
História/ 

Geografia 
Matemática Matemática Matemática Ciências 

15h15 às 15h35 Lanche Lanche  Lanche Lanche Lanche 

15h35 às 16h20 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

16h20 às 17h05 Matemática Educação Física Artes Português Matemática 

 

17h05 às 17h50 

 

Matemática Sebrae História/Geografia Português Matemática 
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5º ano A 

 

 

 

5º ano B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

13h00 às 13h45 Português História/ Geografia Robótica Ciências Português 

13h45 às 14h30 Português 
Português/ 

Socioemocional 
Robótica Educação Física Português 

14h30 às 15h15 
História/ 

Geografia 
Matemática Matemática Matemática Ciências 

15h15 às 15h35 Lanche Lanche  Lanche Lanche Lanche 

15h35 às 16h20 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

16h20 às 17h05 Matemática Educação Física Artes Português Matemática 

 

17h05 às 17h50 

 

Matemática Sebrae História/Geografia Português Matemática 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 

 

Sexta-feira 

 

13h00 às 13h45 Português Português Matemática  Robótica Ciências 

13h45 às 14h30 Português 
Português/ 

Socioemocional 
Matemática Robótica Português 

14h30 às 15h15 Ciências Educação Física Artes Educação Física Português 

15h15 às 15h35 Lanche Lanche  Lanche Lanche Lanche 

15h35 às 16h20 
História/ 

Geografia 
História/Geografia História/Geografia Português Matemática 

16h20 às 17h05 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 

 

17h05 às 17h50 

 

Matemática Matemática Sebrae Matemática Matemática 
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Ensino Fundamental Anos Finais - A 

 

Horário 
Ensino Fundamental II 

6º ano A M 7º ano A M 8º ano A M 9º ano A M 

S
e

g
u

n
d

a
 

7h15 às 8h05 Paulo M Aguiar SE Regina P Adriana Ing 

8h05 às 8h55 Paulo M Raquel A Regina P Aguiar SE 

8h55 às 9h45 Adriana Ing Paulo M Raquel   Regina P 

10h05 às 10h55 Aguiar SE Regina P Adriana Ing Paulo M 

10h55 às 11h45 Regina P Adriana Ing Paulo M Raquel A 

11h45 às 12h35 Raquel A Regina P Aguiar SE Paulo M 

  

T
e

rç
a
 

7h15 às 8h05 Paulo M Thais H Regina P Fernando Rob 

8h05 às 8h55 Thais  H Paulo M Regina P Fernando Rob 

8h55 às 9h45 Adriana Ing Regina P Paulo M Thais H 

10h05 às 10h55 Regina P Yuri C Thais H Adriana Ing 

10h55 às 11h45 Regina P Paulo EF Claudia Ing Paulo M 

11h45 às 12h35 Paulo M Claudia Ing Yuri C Regina P 

  

Q
u

a
rt

a
 

7h15 às 8h05 Adriana Ing Marcos G Regina P Yuri C 

8h05 às 8h55 Thais H Marcos G Claudia Ing Yuri C 

8h55 às 9h45 Marcos G Thais H Yuri C Regina P 

10h05 às 10h55 Marcos G Regina P Yuri C Thais H 

10h55 às 11h45 Yuri C Regina P Marcos G Adriana Ing 

11h45 às 12h35 Yuri C Adriana Ing Thais H Marcos G 

  

Q
u

in
ta

 

7h15 às 8h05 Regina P Paulo M Paulo EF Célia Red 

8h05 às 8h55 Yuri C Célia Red Paulo M Regina P 

8h55 às 9h45 Regina P Paulo M Fernando Rob Claudia Ing 

10h05 às 10h55 Paulo EF Claudia Ing Fernando Rob Yuri C 

10h55 às 11h45 Célia Red Yuri C Adriana Ing Paulo EF 

11h45 às 12h35 Adriana Ing Yuri C Célia Red Regina P 

  

S
e

x
ta

 

7h15 às 8h05 Paulo M André C Marcos G Jorge  E 

8h05 às 8h55 André C Jorge  E Paulo M Marcos G 

8h55 às 9h45 Fernando Rob Adriana Ing André C Paulo M 

10h05 às 10h55 Fernando Rob Paulo M Jorge  E Claudia Ing 

10h55 às 11h45 Jorge  E Fernando Rob Adriana Ing Paulo M 

11h45 às 12h35 Adriana Ing Fernando Rob Paulo M André C 
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Ensino Fundamental Anos Finais - B 

 

Horário 
Ensino Fundamental II 

6º ano B M 7º ano B M 8º ano B M   

S
e

g
u

n
d

a
 

13h às 13h50 Paulo  M Aguiar SE Yuri C     

13h50 às 14h40 Paulo  M Yuri C Aguiar SE     

14h40 às 15h30 Yuri C Paulo  M Raquel A     

15h50 às16h40 Raquel A Paulo  M Fabricio Ing     

16h40 às 17h30 Fabricio Ing Raquel A Paulo  M     

17h30 às 18h20 Yuri C Fabricio Ing Paulo  M     

  

T
e

rç
a
 

13h às 13h50 Renato  P Célia Red Fernando Rob     

13h50 às 14h40 Célia Red Renato  P Fernando Rob     

14h40 às 15h30 Fernando Rob Thais H Célia Red     

15h50 às16h40 Fernando Rob Fabricio Ing Renato  P     

16h40 às 17h30 Fabricio Ing Fernando Rob Thais H     

17h30 às 18h20 Thais H Fernando Rob Fabricio Ing     

  

Q
u

a
rt

a
 

13h às 13h50 Paulo  M Thais H Renato  P     

13h50 às 14h40 Paulo  M Renato  P Thais H     

14h40 às 15h30 Aguiar SE Paulo  M Renato  P     

15h50 às16h40 Thais H Paulo  M Fabricio Ing     

16h40 às 17h30 Renato  P Fabricio Ing Paulo  M     

17h30 às 18h20 Fabricio Ing Paulo  EF Paulo  M     

  

Q
u

in
ta

 

13h às 13h50 Paulo  EF Marcos G Yuri C     

13h50 às 14h40 Marcos G Renato  P Paulo  EF     

14h40 às 15h30 Renato  P Yuri C Marcos G     

15h50 às16h40 Yuri C Fabricio Ing Renato  P     

16h40 às 17h30 Fabricio Ing Renato  P Yuri C     

17h30 às 18h20 Renato  P Yuri C Fabricio Ing     

  

S
e

x
ta

 

13h às 13h50 Marcos G Jorge Esp André C     

13h50 às 14h40 Jorge Esp André C Marcos G     

14h40 às 15h30 André C Marcos G Jorge E     

15h50 às16h40 Renato  P Paulo  M Fabricio Ing     

16h40 às 17h30 Fabricio Ing Renato  P Paulo  M     

17h30 às 18h20 Paulo  M Fabricio Ing Renato  P     
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Ensino Médio 

 

Horário 
Ensino Médio 

1ª série M F 2ª série M F 3ª série M F 

S
e

g
u

n
d

a
 

7h15 às 8h05 Claudia Ing   Juliane M   André B   

8h05 às 8h55 André B   Juliane M   Claudia Ing   

9h15 às 10h05 André B   Rafael Q   Juliane M   

10h05 às 10h55 Juliane M   André B   Rafael Q   

10h55 às 11h45 Rafael Q   Aguiar  SE   Juliane M   

12h05 às 12h55 Juliane M   André B   Rafael Q   

12h55 às 13h45 Raquel A   Nathalia Ing   André B   

T
e

rç
a
 

7h15 às 8h05 Ribeiro G   Célia Red   Yuri B   

8h05 às 8h55 Ribeiro G   Yuri B   Célia Red   

9h15 às 10h05 Célia Red   Ribeiro G   Yuri B   

10h05 às 10h55 Claudia Ing   Fernando Mec   Ribeiro G   

10h55 às 11h45 Fernando Mec   Ribeiro G   Thais Fil   

12h05 às 12h55 Fernando Mec   Thais Fil   Nathalia Ing   

12h55 às 13h45 Thais Fil   Nathalia Ing   Ribeiro G   

Q
u

a
rt

a
 

7h15 às 8h05 Fábio  P   Saulo M   Claudia Ing   

8h05 às 8h55 Adriana H   Fábio  P   Saulo  M   

9h15 às 10h05 Aguiar  SE   Fábio  P   Saulo  M   

10h05 às 10h55 Fábio  P   Saulo M   Ribeiro G   

10h55 às 11h45 Saulo M   Ribeiro G   Fábio  P   

12h05 às 12h55 Saulo M   Nathalia Ing   Fábio  P   

12h55 às 13h45 Nathalia Ing   Adriana H   Aguiar/Saulo SE   

Q
u

in
ta

 

7h15 às 8h05 Yuri B   Sérgio F   Adriana H   

8h05 às 8h55 Adriana Ing   Paulo EF   Sérgio F   

9h15 às 10h05 Paulo EF   Renato Lit   Sérgio F   

10h05 às 10h55 Sérgio F   Adriana H   Renato Lit   

10h55 às 11h45 Sérgio F   Claudia Ing   Fernando Mec   

12h05 às 12h55 Renato Lit   Sérgio F   Nathalia Ing   

12h55 às 13h45 Nathalia Ing   Fernando Mec   Adriana H   

S
e

x
ta

 

7h15 às 8h05 Fernando Mec   Adriana H   Hebert Q   

8h05 às 8h55 Fernando Mec   Hebert Q   Adriana H   

9h15 às 10h05 Renato Lit   Hebert Q   Danilo F   

10h05 às 10h55 Hebert Q   Danilo F   Renato Lit   

10h55 às 11h45 Danilo F   Claudia Ing   Hebert Q   

12h05 às 12h55 Hebert Q   Renato Lit   Nathalia Ing   

12h55 às 13h45 Nathalia Ing   Fernando Mec   Danilo F   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CNPJ: 11.114.241/0001-88 e 11.114.241/0002-69 

P L A N O  E S C O L A R  2 0 2 0  69 

99..55  CCAALLEENNDDÁÁRRIIOO  EESSCCOOLLAARR  HHOOMMOOLLOOGGAADDOO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CNPJ: 11.114.241/0001-88 e 11.114.241/0002-69 

P L A N O  E S C O L A R  2 0 2 0  70 

99..66  MMAATTRRIIZZEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CNPJ: 11.114.241/0001-88 e 11.114.241/0002-69 

P L A N O  E S C O L A R  2 0 2 0  71 

 


