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Projeto Político-Pedagógico 
 

 

A aprendizagem é sempre um jogo...  

Aprender é uma estratégia que envolve riscos e promete retornos. Exige a 

capacidade de tolerar a frustração e a confusão; de agir sem saber o que vai 

acontecer; de enfrentar a incerteza sem ficar inseguro.   (Claxton, 2005 – 

contribuição da profª Gisele) 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Como vemos o mundo, o conhecimento, a educação e a Escola hoje 

 

 O mundo está marcado por uma intensa contradição: valores humanísticos ligados à vida, à 

preservação do futuro e à reconstrução permanente do ser humano deparam-se com interesses 

individuais nas mais diversas esferas sociais, com caráter excludente marcado pela intolerância. 

 Apesar de um processo de integração global intensificado pelo desenvolvimento técnico, 

científico e informacional, encontramos ainda um mundo fragmentado e desigual, em que valores 

essenciais sobre a vida devem ser constantemente reafirmados. A chamada “sociedade do 

conhecimento”, expressa principalmente nas novas gerações, dispõe de aparatos tecnológicos que não 

necessariamente garantem, nas relações humanas, um desenvolvimento político, econômico e 

ambiental que atinja de maneira justa e universal a sociedade. É nesse contexto que a escola tem que 

atuar no sentido da mediação entre a reelaboração do conhecimento acadêmico, do desenvolvimento 

tecnológico e a afirmação da democracia fundada sobre o Estado de direito e o respeito pelos direitos 

humanos e ecológicos. 

 O Universitas é uma escola de ensino médio que busca superar o antagonismo entre a 

preparação para o prosseguimento dos estudos via vestibular e a formação de jovens éticos, críticos, 

atuantes e com conhecimentos mais amplos. Propõe um ensino forte, que prepara para a vida e, como 

consequência, para a entrada nas melhores universidades. 

    

  

 

Como queremos o mundo, o conhecimento, a educação e a Escola 

 

 O mundo é uma teia de relações. Cada atitude individual afeta o todo e estabelece condições de 

vida e de morte do ser humano; nessa teia, as diferenças não podem ser consideradas sinônimo de 

desigualdade, e a riqueza da pluralidade cultural deve levar a uma convivência pacífica e a uma 

consciência planetária. 

O ser humano tem habilidades e potencial para assimilar e desenvolver tanto o conhecimento 

formal quanto o informal. Ambos são socialmente construídos, porém o formal (acadêmico) não é 

socialmente usufruído. Todo conhecimento é expresso por meio de linguagens e determina a ação 

individual no mundo. A marginalização socioeconômica se dá primeiro na exclusão do conhecimento 

formal, que ainda é sinônimo de erudição, e linguagens “fechadas” reproduzem sociedades com pouca 

mobilidade social. 
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        O conhecimento, fruto da produção humana, é um acúmulo de informações, técnicas, 

experiências, práticas, observações. Passa pelo saber fazer, pela ação, pela reflexão. Conhecimento, 

sabedoria e poder devem atrelar-se para tornar o ser humano melhor. 

       A educação é o processo de humanização; envolve moral, ética e socialização. Cabe à escola, 

levando em conta aspectos artísticos, culturais e científicos, educar o cidadão para a vida e para o 

mundo, promovendo sua capacidade reflexiva e crítica.  

      Como consequência das concepções de mundo, conhecimento e educação apresentadas, o ser 

humano que o Universitas deseja formar deve ter desenvolvida a sabedoria para uma utilização ética 

do conhecimento. 

 

 

Como devemos agir para alcançar o mundo, o conhecimento, a educação e a Escola que 

queremos 

 

Precisamos mostrar aos alunos e, antes de mais nada, a nós mesmos, que cada momento 

vivenciado na escola, seja no aprendizado de um conteúdo específico, seja nas  atividades e posturas, 

deve ser utilizado para uma procura individual, pessoal e profissional. 

Devemos acentuar questões sociais atuais, investindo na produção de conhecimento a fim de 

propor resoluções para elas. Assim, agiremos localmente, mas pensando no todo. A humanidade não 

termina nesta geração; por isso é preciso preparar um mundo melhor do que aquele que recebemos dos 

nossos antepassados. 

Trabalhamos com a formação de mentes e corações. Logo, devemos priorizar as relações 

humanas: bom convívio entre professores, alunos, funcionários, direção e mantenedores.  

Estamos interessados em contribuir para a construção de um mundo melhor, formando alunos 

que poderão se tornar não apenas bons profissionais, mas também bons seres humanos. 

 Nosso trabalho caminha, com certeza, por meio de várias experiências significativas, muitas 

delas inter e/ou multidisciplinares. Nossa equipe percebe que o conhecimento verdadeiro passa pelo 

conhecimento do próprio homem, pela construção do dia a dia dele, e que tudo isso implica uma 

postura docente transformadora. O relacionamento humano e a aquisição de conhecimento são 

igualmente considerados e, por isso, pretendemos formar e não apenas informar. 

 Para tal, discutimos conceitos como conhecimento, sabedoria e tipos de poder, conscientizando 

os jovens quanto à importância e à interdependência entre estes conceitos, e, por meio do estudo das 

diversas sociedades, procuramos verificar como lidaram com eles; buscamos exemplos históricos para 

mostrar as consequências dos atos humanos; analisamos os fatos contemporâneos, suas causas e 

implicações. Em suma, queremos transcender a dimensão cognitiva, considerando os aspectos afetivos 

e socioculturais. 

Nosso papel, na Educação, passa, então, por quatro processos/linhas: 

1) aquisição de conhecimentos, redimensionando-os e atribuindo-lhes significados (processo 

individual); 

2) democratização/socialização do conhecimento, envolvendo a participação dos grupos (processo 

coletivo); 

3) participação em ações sociais (trabalhos de voluntariado); 

4) desenvolvimento da autonomia, da segurança e da criatividade. 

Queremos formar um homem capaz não só de analisar, refletir, criticar o mundo atual, mas 

também de propor novas alternativas e de atuar de forma positiva e consciente, com uma postura ética, 

somada à sensibilidade.  
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DIAGNÓSTICO 2018 
 

 

 

Seguem as questões gerais que prejudicaram e as que contribuíram com o trabalho pedagógico, 

segundo registro dos educadores presentes na reunião final em 28/01 e 29/01/2019.  

     Foi um ano de enriquecimento pedagógico, no qual humanizamos as relações, despertamos a 

curiosidade pelo conhecimento e provocamos dúvidas para um aprendizado melhor.  No entanto, fica 

estabelecido para 2019: 

             

 

➢ Projeto Especial: O professor deverá se apropriar das RECOMENDAÇÕES PEDAGÓGICAS 

para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e avaliações de alunos portadores de 

necessidades específicas, mesmo que não comprovadas por laudos/ diagnósticos médicos ou 

por profissionais da área.  

 

➢ Processo de Adaptação: Adaptações de estudos são feitas sob a orientação da Equipe 

Pedagógica e Administrativa tendo por finalidade a complementação de carga horária e/ou 

componentes curriculares ausentes, visando ao ajustamento necessário ao modelo curricular. 

Através das técnicas de estudos desenvolvidas e apresentadas nos planejamentos dos 

Professores, é feita a Orientação de estudos pelo setor de Orientação e, também, pelos Plantões 

de dúvidas em seus horários divulgados no site do Colégio, sempre no contraturno das aulas. 

 

➢ Como resultado dos estudos do grupo de Professores, o Projeto Unifaces das primeiras séries e 

o projeto de Iniciação Científica das segundas séries, serão substituídos pelo Projeto Unipolis, a 

partir do tema “Sustentabilidade”, objetivando despertar a sensibilidade de alunos e pais para a 

necessidade de participar da construção de um mundo socialmente justo no qual o ambiente 

seja tratado com respeito e o desenvolvimento econômico esteja em harmonia com a 

preservação ambiental.  

 

                            Objeto de estudo: Cidade de Santos 

                            Foco da análise: Sustentabilidade 

                           Áreas de Estudo: justiça social, desenvolvimento econômico e meio ambiente           

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO (2019) 

 

 A fim de diminuir a distância entre o que almejamos alcançar e o que vem sendo a escola, 

elegemos como propostas de ação para o vigente ano letivo: 
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Ações Concretas 

 

➢ Manter Aulas de História e Física para as 3as séries e História para as 2as séries em sábados 

letivos. 

➢ Ampliar as Disciplinas Optativas ministradas fora do período escolar, a fim de contribuir para 

uma formação mais integral e sólida, que transcenda a dimensão cognitiva e considere aspectos 

afetivos e socioculturais. Através desses momentos, esperamos, também, que os alunos 

adquiram subsídios que contribuam para sua escolha profissional.  

➢ Estimular a continuação do Núcleo de Ação Social, através da optativa, a fim de garantir ao 

aluno o exercício do protagonismo juvenil essencial à construção de uma sociedade mais 

igualitária e justa. 

➢ Manter os Interclasses, campeonatos esportivos diversificados que possibilitem o conhecimento 

e a integração dos alunos e das turmas, utilizando as normas desportivas como mote para o 

trabalho com valores, como respeito e não violência. 

➢ Dar continuidade aos Projetos de Sustentabilidade, empreendidos pelos Laboratórios, 

estimulando o aluno e suas famílias a participarem ativamente na construção de uma 

consciência planetária e na efetiva redução de danos ao homem e ao ambiente. 

➢ Manter o Clube de Ciências Bartolomeu de Gusmão motivando os jovens a desenvolverem 

projetos aplicados à comunidade. 

➢ Manter a Expo Profissões, evento que reúne alunos e ex-alunos do Colégio Universitas em 

torno de relatos de experiência sobre a escolha profissional, a formação acadêmica e a 

construção da carreira, auxiliando o aluno no amadurecimento de suas escolhas.  

➢ Com o mesmo mote, fazer contatos com alunos erradicados no exterior, estudando ou já no 

mercado de trabalho, solicitando depoimentos de suas trajetórias para, através de edição, 

expandir informações para a escolha profissional do aluno.  

➢ Manter o Projeto Diálogos nas 3as séries proporcionando momentos de aprendizagem através 

de diferentes autores e ideias, levando-os à prática da flexibilização e crítica.  

➢ Manter o Projeto Sonhos, Grilos e Paixões, reconhecendo que o domínio das técnicas da 

escrita e das ferramentas multimídia constitui-se em recurso fundamental para o trabalho com 

as emoções juvenis. 

➢ Em substituição aos Projetos Uniface das 1as séries e Iniciação Científica das 2as séries, a 

implantação do UNIPOLIS para as duas séries.  

➢ Ampliar os projetos de Química e Biologia das 1as, 2as e 3as séries que discutem a questão das 

Drogas Lícitas, Ilícitas e DST. 

➢ Proporcionar oportunidades para que os alunos que tenham facilidade compartilhem com os 

colegas através dos Grupos de Estudos. Incentivar a formação dos grupos. 

➢ Mostrar a diferença entre cursinho e Revisão Parcial. Manter o projeto RP para os alunos das 

3as séries, visando garantir uma efetiva articulação entre os conhecimentos construídos ao longo 

das três séries.  

➢ Dar continuidade aos Simulados do modelo ENEM e FUVEST para as três séries como mais 

uma forma de avaliação, com o intuito de enfatizar o desenvolvimento das habilidades e 

competências traçadas como metas para o Ensino Médio dentro das propostas nacionais, e, também, 

intensificar o preparo do aluno para o enfrentamento de provas de longa duração e de concentração 

e conteúdos acumulativos por série. Neste ano de 2019, os simulados seguirão o modelo do 

ENEM/2018, ou seja, haverá uma prova em cada semana. As 1as séries farão dois Simulados e 

prevalecerá o de maior pontuação. Não haverá Simulado para faltosos, salvo em caso de 

justificativa legal por doença ou por ser o aluno Federado. 

➢ Aplicar, para os faltosos, as provas mensais. Será o mesmo critério das Provas Bimestrais: o 

aluno deverá retirar um documento, para justificativa, na secretaria, recolher uma taxa de R$5,00 

por prova (Provas Bimestrais R$20,00) e fazer as provas nas datas agendadas no calendário.  
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➢ Estimular a participação dos alunos nas Olimpíadas de Matemática, Canguru de Matemática, 

Física, História, Química, Geografia e Astronomia, como forma de incentivo à busca pelo 

conhecimento. Orientar os alunos sobre o acesso à Unicamp, através das vagas olímpicas onde o 

aluno poderá participar do vestibular, também, com a pontuação de suas medalhas. 

➢ Considerando a formação do aluno e o preparo para os vestibulares e ENEM, o grupo de 

Professores das 3as séries optaram por: (apenas para os alunos das 3as séries) 

✓ As provas mensais serão dissertativas (antes eram múltipla escolha); 

✓ As provas bimestrais serão compostas de 20 questões de múltipla escolha 

e duas questões dissertativas, valendo oito (8,0) as de múltipla escolha  e dois (2,0) as dissertativas, 

e o conteúdo será acumulativo; 

✓ A prova bimestral de faltosos será composta de seis questões 

dissertativas, sem testes; 

✓ A prova de recuperação será dissertativa e, ou, teste, a critério do 

professor, porém o conteúdo avaliado será apenas do bimestre; 

✓ Para o 4º bimestre, apenas para as 3as séries, a nota de “A” poderá ser 

composta por avaliações do Q Mágico com o conteúdo finalizado em outubro; novembro, apenas 

revisão; 

✓ Projeto: “Sonhos Grilos e Paixões” será o projeto multidisciplinar da 3ª 

série e deverá ocorrer no 3º bimestre e sua nota será lançada no 4º bimestre.  

➢ Manter os Plantões de Física, Biologia, Redação e Matemática, diariamente, para todas as 

séries. Ampliar mais plantões: Química. Controle de presença para a Orientação e Professor Titular.   

➢ Proporcionar o encontro nas reuniões bimestrais entre alunos, representantes de classe e 

Professores para troca e feedback de propostas trabalhadas. 

 

Linhas de Ação 

 

➢ Que a participação dos pais seja uma constante na vida da escola, por meio da realização de 

palestras e cursos voltados especificamente para eles, apresentações dos alunos, reuniões de 

pais e mestres e, sempre que necessárias, entrevistas individuais com responsáveis. 

➢ Que os conhecimentos possam ser abordados numa perspectiva em que se evite a indesejável 

fragmentação do saber humano, intensificando-se, para tal, a realização de projetos 

interdisciplinares. 

➢ Que os alunos possam vivenciar situações culturais, artísticas e de lazer, realizando-se, com a 

maior frequência possível, atividades extraclasses. 

➢ Que os alunos exercitem o voluntariado a fim de mobilizar o conhecimento e a emoção a 

serviço do próximo, por meio da intensificação dos projetos de ação social. 

➢ Que os alunos compartilhem o que aprendem, formando grupos de estudo e monitoria em 

prol dos colegas que possuem dúvidas no conteúdo escolar. 

➢ Que a recuperação seja contínua: orientações de estudos dos conteúdos significativos deverão 

estar disponíveis no site. Os plantões de dúvidas acontecerão no decorrer dos bimestres em 

horários contrários ao período letivo, também, disponíveis no site. Aulas oferecidas aos alunos, 

sempre em horários paralelos, a critério de cada Professor, com foco nas principais dificuldades 

encontradas e atendimento individual, quando necessário. 

➢ Que o ambiente de trabalho seja sempre permeado pelo sentimento de união em torno de 

objetivos comuns, fortalecendo-se os laços pessoais e profissionais em reuniões de 

confraternização entre todos os funcionários do Colégio. 

➢ Que assuntos de interesse e relevância para o jovem sejam tratados de forma intensiva em 

palestras e debates coordenados por profissionais convidados. 

➢ Que a FILOSOFIA do Universitas, que busca superar o antagonismo entre a preparação para o 

prosseguimento nos estudos nas melhores faculdades e a formação de jovens éticos, críticos e 

atuantes, seja cumprida. 
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Atividades permanentes 

 

➢ Reuniões de planejamento no início do ano, por série, área e coletivas. 

➢ Reuniões pedagógicas bimestrais, por série e coletivas; nos dias de provões, toda última 5ª 

feira do mês, no horário contrário, para Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias (Química Física e Biologia). Toda última 5ª feira do mês, das 13h30 às 15h, 

para Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Redação, Educação 

Física, Inglês, Espanhol, Artes, Tecnologia da Informação e Comunicação).     

➢ Atividades especiais para recepção dos alunos no início do ano letivo. 

➢ Projeto Unipolis, 1as e 2as séries. 

➢ Simpósio Unipolis (Mostra dos Projetos), no segundo semestre letivo, 1as e 2as séries. 

➢ Projeto Sarau, 2as séries (Semestral). 

➢ Orientação Profissional, 2as e 3as séries. (Oriente-se Rapaz) 

➢ Projeto Diálogos, 3as séries.  

➢ Visitas às Universidades, 2as e 3as séries. 

➢ Monitoria por disciplina e série, valorizando os alunos Monitores. 

➢ Projeto Sonhos, Grilos e Paixões, todas as séries. 

➢ Expo Profissões Universitas, no primeiro semestre letivo. 

➢ Clube de Ciências. 

➢ Grupos de Estudo. 

➢ Revisão Parcial. 

➢ Plantões de Dúvidas para as três séries 

➢ Páscoa Solidária. 

➢ Dia das Crianças.            Ação Social    

➢ Natal Creche Nayla. 

 
 

Determinações / Normas 

 

Dirigidas ao corpo docente: 

1. Estabelecer claramente os combinados de utilização dos livros, em classe ou para estudo em 

casa. 

2. Disponibilizar o contrato didático.  

3. Utilizar o calendário organizado pelos alunos nos murais de sala de aula para dosar o 

agendamento de provas e trabalhos, evitando o acúmulo de tarefas propiciando, assim, uma 

maior qualidade na realização delas.  

3.1.Lembrar-se das datas-limite estipuladas no Calendário Anual para a aplicação das provas 

mensais, nunca mais de duas provas no mesmo dia. 

4. Todo Professor tem a responsabilidade de manter organizado o seu armário e de deixar a 

chave na sala dos professores. 

5. O horário de entrada e saída de aula deve ser observado e cumprido pelo professor. Estamos 

sendo rigorosos com os alunos e temos que dar o exemplo. 

6. Em qualquer aula do período, após sua entrada em sala, o professor não deve mais permitir a 

entrada do aluno (salvo exceções comunicadas pela Orientação ou Direção). 

7. O (a) professor (a) precisa preencher o período da aula totalmente. A dispensa do aluno antes 

do final da aula causa algumas dificuldades para a organização da escola. 

         7.1 Na aplicação de exercícios, provas etc., equacionar o tempo de aplicação, inclusive nas 

atividades dos laboratórios. 

         7.2 Quando houver uma atividade rápida, mesmo nos laboratórios, deve-se utilizar o tempo de 

sobra para conversar com os alunos sobre assuntos de caráter formativo.  
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 8.    A falta do professor, quando possível, deve ser avisada com antecedência, pois assim temos a 

possibilidade de fazer arranjos, para que o aluno não fique sem aula. 

        8.1 O professor deve deixar à disposição, com a coordenação, atividades, listas de exercícios, 

textos, que possam ser utilizados quando da sua ausência. 

 9. Observado algum problema de desempenho ou disciplinar, o professor deve registrar em ficha 

apropriada e encaminhar à Orientação. 

 10. A chamada deve ser realizada em todas as aulas e transferida para a pasta de controle.         . 

Preencha também o conteúdo trabalhado e a recuperação continuada. 

      11.Quando o (a) aluno (a) não trouxer o material solicitado, o professor deve fazer as observações 

necessárias em uma ficha (estabelecer claramente os combinados sobre a utilização dos livros). 

      12.Todo material elaborado pelo professor (provas, apostilas, textos...) deve ser enviado por e-

mail ou entregue, em mãos, à Secretaria Pedagógica com, no mínimo, 48 horas de antecedência. 

      13. A prova dos faltosos deve ter a mesma complexidade que a prova “oficial”. 

14. Já na prova de recuperação, deverão ser exigidos apenas os conteúdos mínimos da disciplina, 

lembrando que a duração é de 50 minutos. 

15. A aplicação de um segundo instrumento de avaliação no processo de recuperação, poderá 

equivaler até 20% da nota, desde que seja desenvolvida no momento da aula de recuperação. 

16. O REGISTRO do conteúdo trabalhado na aula de REFORÇO e de RECUPERAÇÃO deverá 

ser feito na folha de presença assinada pelo aluno, em espaço reservado para tal. 

17. As avaliações mensais (provinhas, trabalhos...) devem ser devolvidas aos alunos assim que 

forem corrigidas a fim de que ele tenha clara noção de seu desempenho, detectando erros e acertos e 

podendo, assim, preparar-se adequadamente para as provas oficiais. 

18. As atividades que compõem o A devem ser diversificadas e jamais serem representadas 

apenas por uma “provinha” mensal.  

19. As notas devem ser digitadas na Web, até, no máximo, 6 dias (corridos) após a aplicação da 

prova oficial. 

20. Todas as provas oficiais devem ser devolvidas e as provas de recuperação devem ser 

encaminhadas à Biblioteca para arquivamento (documento da escola). 

21. O professor deverá se apropriar das Recomendações Pedagógicas para auxiliar no processo de 

ensino-aprendizagem e avaliações de alunos portadores de necessidades específicas, desde que 

comprovadas por laudos/ diagnósticos médicos ou por profissionais da área.  

22. O professor deve assinar o ponto diariamente. 

23. O professor deve assinar o ponto extra e disponibilizar a lista de presença das aulas de 

Recuperação (pedir uma Xerox caso precisar). Registrar também as atividades extras.  

24. Em caso de falta, o professor deverá preencher um formulário próprio, preenchê-lo, anexar o 

atestado e entregá-lo na Administração. Esse formulário encontra-se na sala dos professores. 

25. Se necessitar de vale-refeição, o professor deve solicitar na Secretaria. Ele só será válido para 

o dia requerido. 

 

Dirigidas ao corpo discente: 

 

1. O uso do uniforme é necessário para a identificação dos alunos, portanto, obrigatório. O 

uniforme é composto por: camiseta com a logomarca da escola, que não poderá ser 

customizada, pois perderá a função do UNIFORME, calça, bermuda ou saia, com comprimento 

adequado ao fim a que se destina, e tênis. Deve-se evitar o uso de chinelos, pois são 

inadequados para a movimentação tanto nos laboratórios quanto nas escadarias. 

2. O horário de início das aulas é às 7h20min. Cinco minutos antes (7h15min), tocará um sinal 

para que o aluno se dirija à sala de aula. Às 7h20min, tocará um sinal indicando que o professor 

já está em classe iniciando a atividade do dia. Ninguém mais poderá entrar na 1ª aula, seja qual 

for o motivo do atraso, devendo o aluno aguardar a 2ª aula. Nas demais aulas do dia: professor 

fechou a porta, aluno não entra mais.  
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3. Se houver algum problema de saúde em dia de "Prova Bimestral", o responsável pelo aluno 

deverá entrar com um requerimento na Secretaria num prazo de até 48 horas após a falta e 

recolher a taxa. O aluno fará a prova perdida em dia e horário já marcados no Calendário/2019. 

A 2ª semana após a prova bimestral será destinada às provas de recuperação. 

4. Quando ocorrer a perda de provas mensais, o aluno deverá ir até a secretaria retirar o documento 

de justificativa de falta, recolher a taxa e aguardar a realização da prova perdida em dia e 

horário já marcados no Calendário/2019.  

5. Nos corredores e pátios, é importante que se mantenha a conversa num tom moderado, pois, 

dessa forma, as atividades poderão se desenvolver com tranquilidade. 

6. A atitude que não contribuir para o rendimento da aula será considerada inadequada. Ninguém 

pode, portanto, dormir, estudar outra matéria e conversar. A utilização de recursos eletrônicos 

só será permitida com a autorização expressa do professor. O celular deverá ficar desligado 

dentro da mochila, ou se o professor solicitar; no quadro fixado à frente da sala, especialmente 

para essa finalidade. Caso o aluno utilize o celular em PROVA, terá sua avaliação zerada.  
7. Cabe ao aluno colaborar para a conservação do ambiente escolar, mantendo o espaço limpo e 

organizado. Portanto, o aluno deve fazer o lanche apenas no térreo, manter as salas de aula 

limpas, utilizar os banheiros de forma adequada, conservar as cadeiras, carteiras e murais e 

incentivar os colegas a fazerem o mesmo. 
   

 

Dirigidas ao Coordenador Pedagógico: 

 

A Coordenação Pedagógica será partilhada entre a Direção, os Coordenadores de Área e 

Professores Mantenedores que acompanharão, avaliarão e controlarão as atividades curriculares. 

Além disso, a Coordenação Pedagógica: 

 

➢ Coordena o desenvolvimento do Plano Escolar; 

➢ Assegura as articulações horizontal e vertical dos programas; 

➢ Analisa os resultados do aproveitamento escolar e propõe medidas para sua melhoria; 

➢ Coordena a elaboração do Plano de Recuperação; 

➢ Coordena a elaboração do Plano de Adaptação; 

➢ Programa e desenvolve atividades extraclasses adequadas aos conteúdos desenvolvidos. 

 

 

A escola conta, ainda, com a Orientação Educacional que: 

 

➢ Acompanha o desempenho escolar do aluno; 

➢ Desenvolve um programa de hábitos adequados de estudo; 

➢ Observa sistematicamente as relações que se estabelecem no núcleo familiar que são relatadas 

nos atendimentos individuais e analisa os fatores de interferência no rendimento escolar; 

➢ Auxilia no aprimoramento pessoal e na integração social do aluno, incentivando o 

autoconhecimento e o relacionamento com o outro, bem como o fortalecimento de valores 

formativos que propiciem maior qualidade de vida (saúde, lazer etc.); 

➢ Desenvolve ação integrada com o corpo docente visando, por meio de um intercâmbio dos 

dados observados, a um melhor aproveitamento escolar do aluno.   

➢ Acompanha os projetos desenvolvidos nas séries, apoiando Professores e alunos.  
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Dirigidas à Direção: 

 

➢ Caberá à Direção da escola organizar, superintender, coordenar e controlar as atividades 

escolares e demais compromissos assumidos neste Plano Escolar. 

Por meio de um trabalho integrado da Administração Escolar e da Coordenação Pedagógica, a 

Direção tem o compromisso de elaborar e executar a proposta pedagógica. Dentro desse 

espírito, ficará atenta ao cumprimento das leis, das orientações de autoridades competentes e 

das disposições do Regimento Escolar. 

Além disso, presidirá e convocará reuniões para o andamento regular da escola ou para resolver 

situações de emergência ou omissão no Regimento Escolar. 

Estará atenta, ainda, para a integração Escola-Família-Comunidade e desenvolverá atividades 

para uma relação mais satisfatória. 

A Direção assume, também, a tarefa de observar se o ambiente físico está propício ao 

desenvolvimento das atividades escolares, coordenando a ação dos funcionários envolvidos 

diretamente na manutenção do espaço de estudo. 

No que tange à avaliação da aprendizagem, encontra-se, anexo, documento explicitando o 

sistema a ser adotado em 2019, também supervisionado pela Direção. 


