Entidade Mantenedora: Associação Comunitária de Educação e Cultura de Niterói

ACEC/ESCOLA NOSSA
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
“Qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui insulto algum - para si mesmo ou para os outros – abandonálo quando assim ordena o seu coração. (...) Olhe cada caminho com cuidado e atenção. Tente-o tantas vezes
quantas julgar necessárias...”.
Então, faça a si mesmo e apenas a si mesmo uma pergunta: possui esse caminho um coração? Em caso afirmativo, o
caminho é bom. Caso contrário, esse caminho não possui importância alguma “.
Carlos Castañeda

I – Justificativa
A “impressão digital” da instituição se configura na forma como pessoas, processos e sistemas
interagem. É na forma como transcorre o processo educativo e como se organiza a instituição que se
evidenciam os valores priorizados.
A Escola Nossa, que já surgiu de um desejo coletivo de parceria participativa entre pais e
professores, tem uma composição de associação e uma prática de educação democrática,
transformadora, ética, fraterna, em que todos são criadores de seu trabalho.
Escola não pára! E por isso, a Escola Nossa na atualização de seu Projeto Político-Pedagógico,
busca permanentemente se rever, olhar para fora, entender o passado, visar ao futuro e se
transformar, reinventando-se sempre.
Reconhecemos a necessidade da busca da reconceituação da escola, de sua função e de seu
fazer específico. Em um ambiente livre da inibição do colocar-se, do falar em igualdade de condições,
é que a Escola Nossa na sua prática cotidiana se apresenta como lugar democrático, espaço do
diálogo, da diversidade, da explicitação interativa das vontades e vozes coletivas.
Ser sujeito do conhecimento é agir deixando suas marcas, seus desenhos, sua história
registrada como retrato do processo vivido. É construir diariamente seu projeto.
Neste documento encontram-se as principais diretrizes da Escola Nossa, pensadas ao longo dos
últimos anos e inclui novos encaminhamentos que têm sido acrescentados à prática pedagógica, que
vem sendo por nós realizada.
II - Caminhos da ação

“Todo conhecimento deve conter um mínimo de contra-senso, como os
antigos padrões de tapetes ou de frisos ornamentais, onde sempre se pode descobrir,
nalgum ponto, um desvio insignificante de seu curso normal. Em outras palavras: o
decisivo não é o prosseguimento de conhecimento, mas o salto que se dá em cada um
deles. É a marca imperceptível da autenticidade que os distingue de todos os objetos
em série fabricados segundo um padrão.”
Walter Benjamin
A Escola Nossa, parceria entre pais e professores, tem a composição de
associação e a prática de educação participativa, democrática, envolvedora, ética, fraterna,
transformadora - em que todos os participantes são sujeitos e autores do trabalho, que constroem em
conjunto.
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São fundamentos da nossa proposta pedagógica:











A valorização das relações sociais dentro da classe e da escola, como geradoras
de um desenvolvimento individual e coletivo, afetivo e intelectual, através de
atividades que envolvam a cooperação e a solidariedade;
Exercício da autonomia, voltado para o crescimento como ser individual e social,
ressaltando a importância do envolvimento do aluno em seu processo de
aprendizagem;
Aquisição e desenvolvimento das habilidades da linguagem oral e escrita: falar e
ouvir, ler e escrever – em integração permanente e criadora com companheiros,
com o mundo e consigo mesmo;
Construção do pensamento lógico-matemático e espaço-temporal, partindo de
atividades concretas e de experiências para a elaboração e transferência crítica
de conceitos e conhecimentos;
Integração das diversas áreas de estudo ao abordar, explorar e analisar as várias
possibilidades de um tema, compreendendo que o conhecimento não se
apresenta compartimentado;
Exercício do trabalho de grupo, desenvolvendo a organização do conhecimento e
praticando a cidadania além de favorecer o convívio e a comunicação social do
pensamento ao se colocar diante de outros pontos de vista, construindo suas
próprias idéias;
Utilização do jogo como prazer e exercício de descoberta, quando se constrói o
pensamento ao mesmo tempo em que se vivem situações de socialização;
Exercício da expressão criadora e do ser poético;
Conscientização da identidade corporal e psicossocial, percebendo o corpo como
um todo dinâmico, em contínua troca com o ambiente;

III – Escola Nossa
1- Caracterização
Em julho de 1987, um grupo constituído por professores, pais com filhos em idade
escolar e pessoas interessadas numa proposta de educação transformadora, começou a se mobilizar
para organizar uma alternativa de escola em Niterói. A experiência profissional e a prática pedagógica
dos professores somaram-se à experiência dos pais. E dos estudos, debates e ação do grupo chegouse à criação, em 1988, da Escola Nossa.
A idéia comum do grupo apontava para uma escola onde o cotidiano se traduzisse num
convite permanente de conviver, favorecendo um relacionamento vivo, participativo e inteligente, em
permanente integração com a natureza, construindo coletivamente o conhecimento, descobrindo-se
como pessoa.
A Escola Nossa foi se viabilizando a partir do desejo de criar coletivamente uma
escola – numa ação participativa de todos os interessados no processo educacional: professores,
alunos, famílias. Optou-se por uma prática libertária, anti-autoritária, de conquista do conhecimento e
da cidadania, de organização do trabalho, da responsabilidade e da convivência enriquecida pela
interação de indivíduos diferentes e de diferentes idéias e emoções.
Assim, em 15 de outubro de 1987, foi fundada, em assembléia realizada para tal finalidade, a
ACEC – Associação Comunitária de Educação e Cultura de Niterói, uma sociedade civil, sem fins
lucrativos, mantenedora da Escola Nossa e de outras instituições de ensino e de cultura que venham
a ser criadas. Pais e professores, em ação conjunta, compõem a ACEC e, através de seus órgãos
diretores, viabilizam a realização da Escola Nossa.
Em 10 de novembro de 1987, iniciou-se o processo de regularização da Escola Nossa junto à
Secretaria de Estado de Educação, com elaboração do Regimento, organização da estrutura escolar;
e montagem do espaço para alunos da Educação Infantil à 8ª série do Ensino Fundamental (num
imóvel, com ampla área verde, localizado à Rua Princesa Isabel, nº. 218, no Bairro de Fátima, Niterói,
RJ). Em 8 de fevereiro de 1988, através da portaria 8466 – DAT/SEERJ, a Escola Nossa estava
autorizada a funcionar, com o ano letivo iniciando-se em março de 1988. Obteve reconhecimento da
Secretaria de Estado de Educação através da Portaria nº. 5244/CDCR-14/03/1995, publicada no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na data de 16/07/1996.
Em 1994, nos mudamos para um espaço ainda maior, 5.000 m² de área verde, na Estrada
Caetano Monteiro nº. 867, Pendotiba, Niterói, RJ.
Em 2006 iniciamos o processo para abertura do Ensino Médio e sua regularização junto à
Secretaria de Estado de Educação, com o objetivo de expandir o nosso trabalho pedagógico e atuar
em toda a Educação Básica.
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O sonho transformou-se em realidade, uma realidade trabalhosa, mas enriquecedora. A
Escola Nossa apresenta-se como um espaço de integração entre pessoas, como um lugar onde
permanentemente descobre-se que este mundo não está pronto e todos são responsáveis por sua
transformação, como um ambiente onde cada um é sempre estimulado a demonstrar seus
sentimentos e opiniões, vivenciando que as diferenças são inerentes ao conviver. Temos consciência
de que ainda fazemos parte de um movimento inovador e de que atuamos na construção de uma
sociedade mais justa.
2 - Equipe e gestão escolar

“Tornei-me professor enquanto aluno. E foi gostando de ser aluno,
gostando de exercer minha curiosidade, de procurar a razão de ser
dos fatos e dos objetos, é que fui gostando de aprender e, dessa
forma, descobrindo também o gosto de ensinar. Então, eu não
cheguei por acaso à docência”.
Paulo Freire
O professor da Escola Nossa é antes de tudo um educador, alguém responsável pelo processo
de aprendizagem e formação integral dos seus alunos. A relação que esse educador estabelece com o
educando é bastante próxima e, ao reforçar um relacionamento baseado na confiança e no respeito,
pode exercer com tranqüilidade sua autoridade em sala de aula.
As transformações tecnológicas e a implantação de reformas educacionais vêm provocando
mudanças significativas na escola e influindo também no processo ensino-aprendizagem, que se
desenvolve na sala de aula chegando até o docente e obrigando-o a alterar profundamente o seu
papel. Assim, torna-se necessário um grande esforço para (re) construir uma competência docente
capaz de responder aos desafios do mundo atual.
Faz parte dessa competência docente, entre outros saberes, refletir sobre a prática cotidiana,
trabalhar coletivamente, entender o caminhar do aluno e dar-lhe suporte necessário ao seu
aprendizado, avaliar o progresso do aluno, elaborar um projeto de ensino.
Além dos conteúdos e atividades cotidianas de sala de aula, os alunos da Escola Nossa têm
atividades enriquecedoras e complementares, com professor específico, em tempo semanal, previsto
no horário de aulas, valorizando-se o olhar estético e o fazer artístico.
Os professores das Áreas Complementares planejam e coordenam as atividades de sua área,
em permanente contato com os professores de turma para o desenvolvimento de projetos e atividades
interdisciplinares. Acompanham e intervém no processo de aprendizagem dos alunos; elaboram
relatos sobre o desenvolvimento dos alunos nas atividades desenvolvidas; participam das reuniões de
pais e de encontros pedagógicos.
Em situações específicas, as turmas da Educação Infantil até o 1º ano do Ensino Fundamental
recebem professores auxiliares ou monitores que apóiam e auxiliam o professor regente no
desenvolvimento de atividades com a turma ou com alunos individualmente; acompanham junto com o
professor ou o especialista as atividades extra-escolares participando, também, de reuniões e
encontros pedagógicos da equipe.
A Orientação Educacional na Escola Nossa abrange três grupos: da Educação Infantil e do 1º
Ano do Ensino Fundamental I, do 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental e do 6º ao 9º Ano do Ensino
Fundamental II. Esta equipe entende que o desenvolvimento e a aprendizagem são dois processos
diferentes que se relacionam. Nessa perspectiva, desde muito cedo, as pessoas através da interação
com a família, com a escola, com o social e com a cultura, realizam aprendizagens. Somos
influenciados e influenciamos. Somos ensinantes e aprendentes, pessoas com capacidades de pensar,
de sentir, com curiosidades, interesses e desejo.
É a partir da relação de uns com os outros que desenvolvemos nossas capacidades. Nesse
movimento constante faz parte de nossa proposta ter uma ação junto aos alunos, professores e pais,
abrindo espaço para o diálogo, a dúvida, o erro, a reflexão, o questionamento e para a colaboração
mútua.
A troca com as famílias é fundamental para que se ampliem as observações sobre a criança,
principalmente para a que estiver tendo sua primeira experiência extra-familiar.
Além do acompanhamento permanente junto às famílias, a OE atua na orientação aos
professores, procurando ajudá-los na condução e observação do grupo, visando o atendimento das
necessidades individuais de cada aluno. A partir desse olhar, quando necessário, é feito o
encaminhamento de nossos alunos às diferentes áreas de atendimento e acompanhamento, junto aos
profissionais que os atendem.
Com o grupo do 2º ao 5º Ano são realizadas atividades sugeridas por nós e por eles, onde se
pretende que construam e interiorizem valores para que possam desenvolver critérios autoreguladores, possibilitando certa autonomia moral e intelectual. Partindo deste ponto de vista ético,
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nestes momentos serão criadas condições para que os alunos possam falar de como vêem o mundo e
de como o abordam a fim de que, enquanto sujeitos possam buscar respostas para os desafios que o
cotidiano os coloca.
Dessa maneira surgem as construções de regras, a constatação de limites e possibilidades, as
trocas de ponto de vistas, o respeito ao espaço do grupo, as relações de reciprocidade, o fazer cultura
e história.
Quando os alunos chegam ao 6º ano passam por várias mudanças significativas no seu
cotidiano escolar como: mudança de turno, estabelecimento de novas relações sociais, encontro com
um número maior e de diferentes professores, e conseqüentemente, maior pluralidade de atividades
pedagógicas. Assim, acontece uma fase de adaptação, acolhimento e integração no novo turno. È feito
pela Orientação desse segmento um trabalho de aproximação dos alunos de 6º Ano, com as demais
turmas e uma reorganização do trabalho escolar, que vai sendo construído passo a passo com os
alunos.
No 9º ano, como momento final do Ensino Fundamental l são propostas múltiplas atividades aos
alunos para que exponham suas expectativas e desejos em relação a sua entrada no Ensino Médio.
A Assessoria Pedagógica atua junto à Direção, aos Orientadores Educacionais e aos
professores discutindo as práticas pedagógicas; trazendo leituras e idéias para as reuniões de estudo;
participando do projeto de reformulação curricular; estabelecendo diretrizes para definir, organizar e
elaborar a programação anual de trabalho nas áreas de sua especialidade. Cabe-lhe, também,
fundamentar a prática pedagógica, propondo e partilhando estudos, pesquisas e/ou cursos que
concorram para o aprofundamento e qualidade do trabalho docente quanto a conteúdos, metodologias
e formas de avaliação.
A Direção da Escola Nossa é, atualmente, representada por um (a) professor (a) eleito (a)
democraticamente, para uma gestão de dois anos. É garantido o direito à reeleição e prorrogação do
prazo se assim for decisão do coletivo.
Como representante pedagógico da comunidade e sua referência, o (a) diretor (a) exerce o seu
mandato apoiado nas reuniões com a Assessoria e nas decisões sobre questões que o Conselho
Pedagógico é chamado a se manifestar. Nessa linha, uma de suas principais funções é comprometerse com a gestão participativa da escola, promovendo o envolvimento, a participação e a cooperação
de todos – professores, alunos, pais e funcionários.
A Direção conta, também, com dois Auxiliares de turno cuja função principal é zelar pelas
relações harmoniosas entre os componentes da escola no turno em que for responsável. Atua junto a
alunos, pais e acompanhantes de alunos, professores e funcionários, a fim de garantir o ambiente
organizado para o desenvolvimento do processo educativo cotidiano.
A direção da escola conta com o apoio da ACEC, cujo regimento prevê uma parceria bastante
estreita, para facilitar a tomada de decisões e implementação do projeto. A ACEC é formada pelo
Presidente, Vive-presidente, Conselho Fiscal (3 associados) e Conselho de Representantes (10
associados), também eleitos a cada 2 anos.
IV- Proposta Curricular
A Escola Nossa ministra a Educação Básica, em língua nacional, compreendendo a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio na forma da legislação em vigor. Poderá criar outros
cursos, atendendo às necessidades de demandas, de acordo com suas possibilidades físicas e
técnicas, mantendo a qualidade dos serviços prestados.
A composição curricular da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio,
organiza-se de modo a promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente – em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual, social, ético, em uma ação educacional de parceria com a
família. Nossa proposta curricular está orientada pelas quatro premissas apontadas pela UNESCO
como eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea: Aprender a conhecer, Aprender a
fazer, Aprender a viver e Aprender a ser.
Complementando o currículo, além das atividades pedagógicas que ocorrem na escola e que
são conduzidas pelos professores da turma e pelos professores especializados, são desenvolvidas
atividades extracurriculares que integram e ampliam os conteúdos trabalhados nas diferentes áreas.
Para isso, no decorrer do ano letivo, as turmas realizam visitas a museus, a instituições culturais, a
exposições, a parques, assistem a espetáculos teatrais ou musicais, participam de passeios de
integração, de lazer e de estudo.
Os conceitos e conteúdos das disciplinas estão voltados para o desenvolvimento de
competências amplas e gerais – o saber fazer. Atualmente com o excesso de informação disponível
de fácil acesso, necessitamos de pessoas que possam utilizar e aplicar bem o conhecimento que têm
ao seu alcance para saber solucionar problemas, expressar e defender seus pontos de vista,
compreender fenômenos, dominar linguagens e criar propostas.
Nos projetos desenvolvidos, os temas transversais contextualizados estarão incluídos no
currículo como forma de trazer para a escola as questões sociais. O conhecimento contido em cada
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disciplina escolar passa a ser concebido como instrumento de aprendizagem das questões
emergentes permitindo ao aluno utilizar a construção histórica do conhecimento em prol do momento
histórico atual.

Educação Infantil
O currículo da Educação Infantil se organiza exclusivamente por atividades, com o uso de
metodologias que estimulem os processos mentais característicos da faixa etária para a qual se
destinam.
Atualmente, na LDB, 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Educação
Infantil é definida como primeira etapa da Educação Básica, e está destinada ao desenvolvimento
integral da criança até 5 anos de idade.
A referência para a organização e a construção da Educação Infantil é a própria criança, vista
como um ser social que constrói cultura. Assim devemos possibilitar o desenvolvimento físico,
emocional, cognitivo e social da criança, promover a ampliação de suas experiências e conhecimentos,
estimular seu interesse pelo processo de transformação da natureza e pela convivência em sociedade.
A criança é vista como pessoa em processo de desenvolvimento e como sujeito ativo da construção do
seu conhecimento.
Considerando-se as particularidades da faixa etária compreendida entre zero e seis anos e suas
formas específicas de aprender, criaram-se áreas curriculares para organizar conteúdos a serem
trabalhados na Educação Infantil. Esta organização visa a abranger diversos e múltiplos espaços de
elaboração do conhecimento e das diferentes linguagens.
A estruturação dos conteúdos por áreas tem como finalidade principal auxiliar o educador a
sistematizar e planejar seu trabalho e, de forma alguma, deve supor que as atividades das crianças se
restrinjam em função dessas áreas e sim, que sejam globalizadas. As áreas curriculares estabelecidas
na Educação Infantil são:
. Identidade e autonomia pessoal: Esta área refere-se ao conhecimento de si mesmo e
à construção da própria identidade em interação com o ambiente, sobre o qual a criança pode intervir
mediante o conhecimento de seu próprio corpo e da descoberta de suas possibilidades e limitações.
. Descoberta do meio físico e social: Esta área compreende elementos, espaços,
condições, situações e relações que constituem o contexto da criança e incidem em seu
desenvolvimento.
. Comunicação e representação: Esta área diz respeito as diferentes linguagens que
relacionam o indivíduo com seu ambiente. Essas linguagens são consideradas a partir da tripla
função: lúdico-criativa, comunicativa e representativa.
Ensino Fundamental e Ensino Médio
O currículo de Ensino Fundamental e do Ensino Médio, além da Base Nacional Comum de
acordo com a LDB/96 e com ênfase na interdisciplinaridade, contém parte diversificada visando ao
fazer artístico e ao acesso a uma formação profissional.
O Ensino Médio é a etapa final de uma educação de caráter geral, afinada com a
contemporaneidade, com a construção de competências básicas (que lhes permitam desenvolver a
capacidade de continuar aprendendo), que situem o educando como sujeito produtor de conhecimento
e participante do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, como “sujeito em situação”
– cidadão. Continuaremos priorizando a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual
e do pensamento crítico em nossos jovens alunos.
Visando diminuir a fragmentação do conhecimento oferecido aos alunos, o currículo na Escola
Nossa está organizado pelo agrupamento das disciplinas, antes isoladas, em 3 áreas do
conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e
suas Tecnologias e, Ciências Humanas e suas Tecnologias, criando assim, condições para que a
prática escolar se desenvolva numa perspectiva de interdisciplinaridade.
1- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:
Os estudos nesta área visam à compreensão do significado das letras e das artes; dar destaque à
língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da
cidadania. O eixo curricular dessa área terá como referência a construção do sujeito nas relações
intersubjetivas e coletivas mediadas pelas linguagens.
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Língua Portuguesa

Conceituamos o estudo de Português como área do saber e campo onde se cruzam planos de
expressão e conteúdos trabalhados em todas as disciplinas curriculares. A finalidade do ensino é
criar situações em que cada aluno amplie o domínio ativo do discurso, atuando em variadas
situações comunicativas para que, na instância interativa e como sujeito que se apropria dos
conteúdos, saiba transformar em conhecimento próprio as diferentes informações e os mais diversos
saberes que constituíram objeto de estudo.
Na mediação com a linguagem como trabalho (ações que se fazem com e sobre a
linguagem) e manifestação de cultura, o estudante da Escola Nossa desenvolve a competência de
elaborar criticamente os conteúdos de aprendizagem.
Durante as primeiras séries do Ensino Fundamental, o estudante constrói e aplica conceitos
de várias áreas do conhecimento, utilizando-se da linguagem materna e de outras diferentes
linguagens: matemática, científica, dramática, musical, plástica...
As situações de ensino-aprendizagem estruturam-se de modo a estimular o uso da língua
oral e da língua escrita – em diferentes contextos e oportunidades de comunicação, cada um
exercitando habilidades e desenvolvendo competências para o domínio básico da língua oral; da
leitura; da escrita criativa e funcional; da análise dos elementos constitutivos de um texto; do
reconhecimento e uso dos aspectos gramaticais.
O livro de apoio didático é um dos instrumentos para o estudo de Português, facilitador das
atividades, mas nunca o único meio didático. As possibilidades de interação com a língua oral e
escrita são igualmente abordadas em diferentes portadores de texto, como jornal, rádio, música
popular, vídeos e dvds, filmes, jogos, receitas, revistas, material publicitário, Internet e outras
tecnologias; e em experimentos, excursões, situações concretas do viver – de acordo com os
projetos colocados em prática.
Cada aluno vai desenvolvendo as habilidades de leitura, ao mesmo tempo em que é estimulado
a ler com prazer e a ler permanentemente, tornando-se um leitor, com gosto e senso crítico. Para
tanto, convive com livros em classe e na Biblioteca Monteiro Lobato, além de estar sempre
estimulado a organizar e ampliar sua biblioteca pessoal, compartilhando com a família seu interesse
por ler; envolve-se com a leitura e comentários de livros literários inteiros; troca suas experiências
com outros leitores, seus colegas; integra suas vivências de leitor a atividades de teatro, artes,
música, movimentação corporal; atua em projetos interdisciplinares.
Formar leitores é trabalho conjunto e compromisso da Escola Nossa, com imersão de todos em
atividades que despertam o gosto de ler, ampliam a visão de mundo e valorizam a interação
humana.
Eis a proposta pedagógica da Escola Nossa: estudar e aperfeiçoar o Português tendo em vista
o caráter dinâmico da prática sobre a linguagem, resultando daí a competência na construção e
reconstrução de conhecimentos e um bom desempenho nas instâncias interativas.
No Ensino Médio nos diferentes campos que abrange – leitura/literatura, produção textual e
Língua – o ensino de Português, pelas diferenças práticas de linguagem, pode participar ativamente
do processo de construção de valores e habilidades: solidariedade, ética, aceitação do diferente,
autonomia, afetividade, cidadania, capacidade de adaptação a situações novas, de estabelecer
transferências e relações, de debater, argumentar, inferir na realidade e transforma-la.
O trabalho com Literatura prioriza a leitura e a análise do texto literário, visando ao
estabelecimento de relações entre a obra literária e o contexto sociocultural em que foi produzida.


Língua Espanhola:

A língua é, fundamentalmente, um meio de comunicação e de acesso a bens culturais. O
estudo de uma língua estrangeira tem como principal objetivo permitir a comunicação e a
compreensão de outras realidades culturais, sendo instrumento para a leitura e oportunidade de
crescimento pessoal.
Falada por mais de 350 milhões de pessoas no mundo, a língua espanhola vem despertando
crescente interesse no Brasil, especialmente a partir da década passada. A criação de tratados como
o NAFEA e o MERCOSUL comprovam que o aprendizado do espanhol já se tornou fundamental na
nova ordem mundial. Nosso objetivo é conhecer a língua e a cultura dos países hispano-americano
na tentativa de aproximar nossos jovens de sua realidade social, política e econômica, em busca de
alternativas conjuntas, para o processo de um desenvolvimento global.
Nossa proposta pedagógica aponta para um aprendizado que se baseia:
 No desenvolvimento de exercícios, técnicas e atividades comunicativas,
prazerosas e de interesse dos alunos, tais como dramatizações de situações do
cotidiano, exibição de filmes, audição de músicas e diálogos, leitura e análise de
textos de tipologia variada, jogos...
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No desenvolvimento da expressão oral e escrita, fundamentado em situações
reais, a partir de problemas vivenciados nas sociedades espanhola e hispanoamericana e confrontado com os do nosso país.
Na apresentação das normas gramaticais padrão da língua espanhola,
enfatizando o contraste com as estruturas da língua portuguesa.

Língua Inglesa:

O objetivo do ensino de Inglês na Escola Nossa é capacitar os alunos para a comunicação na
língua. Isto significa que a aula de Inglês privilegia a comunicação e não o estudo sobre a língua. O
sentido da comunicação vai sempre anteceder a sua estrutura. Portanto daremos ênfase as funções
da linguagem, isto é, naquilo que fazemos quando nos comunicamos.
A programação baseia-se em três premissas:
o A comunicação ocorre quando se coloca em prática pelo menos uma das 4 habilidades
fundamentais: escuta, fala, leitura ou escrita: é preciso integrar essas habilidades em
aula, dosando e equilibrando as atividades para que todas sejam praticadas.
o A aquisição de outra língua ocorre de maneira semelhante à da língua-mãe: é preciso
que o falante construa sua gramática a partir de sua experiência relevante com a
comunicação.
o O sentido da comunicação tem sempre primazia sobre a forma usada para comunicar: é
preciso lidar com as incorreções para que o sentido se afirme, polindo e não tolhendo a
comunicação.
A referência atual é a comunicação internacional, o que vale tanto para a pronúncia quanto
para a gramática e a própria semântica. O mais importante é expor os alunos à variedade de
contextos em que o inglês é falado, sempre com ênfase na atualidade dos modelos apresentados e
na relevância das funções praticadas.


Educação Artística:

As manifestações artísticas (a literatura, a pintura, a música, a dança, o espetáculo de
teatro) recriam a realidade de forma inusitada, possibilitando novos olhares sobre nosso cotidiano.
Por serem formas singulares de expressão e representação do humano, falam de suas angústias,
prazeres, sonhos e desejos, questões perenes para a humanidade. Portanto, além da fruição
estética, remetem a reflexões históricas, éticas, sociológicas, filosóficas, políticas, econômicas etc.
As linguagens da arte, por serem atividades que integram a função simbólica e a emoção,
têm grande significado no processo de desenvolvimento humano, propiciando o amadurecimento de
funções psicológicas superiores, indispensáveis para a aprendizagem de conhecimento em outras
áreas, como a própria escrita.
“O conhecimento produzido pela Arte, além de nos mostrar a realidade sob aspectos originais, ficcionais ou não,
mobiliza-nos a sensibilidade, anunciando que podemos ser diferentes do que somos; podemos resolver nossas vidas de modos
também diferentes, enfim, abre-nos janelas de transformação”.Goulart, Cretton e Mattos.
o

Artes Plásticas:

A prática do ensino/aprendizagem das artes plásticas é concebida como objeto do
saber, procurando acrescentar à dimensão do fazer, da experimentação, a possibilidade de acesso e
de entendimento do patrimônio cultural da humanidade. A disciplina de Arte Visuais no segmento de
2º ao 5º ano possui como princípio o respeito às necessidades e aspirações do aluno, através da
valorização da expressão individual e de sua compreensão do mundo. Desta forma, esta disciplina
desenvolve o uso prático de materiais e técnicas plásticas, que atendam aos interesses e à liberdade
de expressão do aluno. Para tanto, são abordadas a interpretação, apreciação e contextualização de
obras e artistas históricos, ampliando assim, o conhecimento e autonomia expressiva e estética do
aprendiz.
o

Música:

A linguagem musical é um poderoso agente motivacional, educacional, terapêutico e social
capaz de contribuir no processo de transformação do ser humano. O aprendizado de música é
essencial para o desenvolvimento mental e diversos estudos já foram feitos comprovando a
importância do ensino da música.
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O ser humano é por natureza musical, todos temos a habilitação para ser músico. Seremos
ou não dependendo das circunstâncias pessoais, mas a possibilidade de expressar-se é inerente à
humanidade.
Além de sua riqueza estética, a música permite uma leitura do mundo não conceitual, não
figurativa, o que acrescenta muito à formação da criança e do jovem. Ela lida com relações de tempo
e de espaço não conceitualmente, não cientificamente, não figurativamente.
Como base para nossos planejamentos utilizaremos o método de Educação musical de
Edgard Willems e também outros autores como: Orff, Dalcroze, além do riquíssimo repertório de
canções do folclore brasileiro.
O Coro infantil e o Coral da Escola Nossa (integrado por professores, pais e amigos da
escola), todos criados n ano de 1991, com o objetivo de oferecer possibilidade de se ver a música
como instrumento rico de formação integral do indivíduo. Ao longo destes anos tem se apresentado
em várias salas de concertos de Niterói, na cidade do Rio de Janeiro e interior do Estado do Rio de
Janeiro.
A participação nestes grupos possibilita uma vivência teórica e prática da música em conjunto.
O repertório trabalhado vai desde a idade Média até a música contemporânea e arranjos de música
popular para corais.
o

Teatro:

O nosso objetivo principal é exercitar a criatividade dos alunos com a utilização de jogos
dramáticos e exercícios de improvisação, buscando relações com as outras áreas do conhecimento
e, facilitando assim, um melhor entendimento dos conteúdos trabalhados.
As atividades desenvolvidas durante as aulas, além de despertar o interesse pela leitura de
textos, de filmes e toda e qualquer manifestação artística existente, faz também com que o aluno
exercite o senso crítico, através de debates, dramatizações,... Também realizamos atividades
corporais, onde os alunos tomando consciência do seu corpo e do espaço são estimulados a ver e
ouvir os outros colegas desenvolvendo atitudes de respeito ao próximo, criando condições para uma
boa convivência.



Biblioteca:

A Biblioteca Monteiro Lobato – assim chamada por escolha carinhosa e democrática dos
alunos, desde 1997 – é um convite permanente à leitura e faz surgir leitores para a vida inteira.
Com espaço avançado, lá no Terraço das Artes (vizinha da Sala de Teatro, do Laboratório de
Ciências e da Sala de Artes), a biblioteca abre as portas para todos os leitores da comunidade
ACEC/Escola Nossa que procuram livros ou publicações, informações ou poesias, verdade ou
ficção, ou outros momentos de leitura.
Os pequenos leitores da Educação Infantil têm dois tempos semanais e até ao 5º ano do
Ensino Fundamental, têm um tempo semanal de leitura em biblioteca, com acompanhamento de um
professor que orienta e estimula a formação do leitor. Os leitores de 6º ao 9º ano, além da procura
livre, têm a biblioteca como apoio e ambiente de estudo em variados projetos e trabalhos escolares.
Assim, além da ficção, o leitor aprende a pesquisar, a estudar.
Vivendo a revolução eletrônica e não abrindo mão do convívio com livros, desenvolve-se o
leitor – entre uma leitura mais técnica que vai do texto impresso ao eletrônico, até aquele prazer em
que também o corpo segue as idéias que lemos nos livros.
Lendo e gostando de ler, envolvendo-se com o mundo dos livros...


Educação Física:

Os objetivos das aulas de Educação Física estão focados numa dimensão humanista e
democrática, estimulando as reflexões críticas do cotidiano, a socialização, a criatividade,
valorizando o trabalho em equipe utilizando o jogo como principal veículo de intervenção social e a
estimulação das valências físicas e psicomotoras permitindo assim, a criança tomar consciência de
suas características e potencialidades.
Na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental a proposta baseia-se, além do
lúdico, em atividades psicomotoras por reconhecer que motricidade e psiquismo, estreitamente
ligados, são aspectos importantes nas diferentes fases do desenvolvimento da criança.
No Ensino Fundamental, a Educação Física, não se restringe ao simples exercício de certas
habilidades e destrezas, mas sim capacitar o indivíduo a refletir sobre suas possibilidades corporais
e, com autonomia, exercê-las de maneira social e culturalmente significativa e adequada.
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Aprender a movimentar-se implica planejar, experimentar, avaliar, optar entre alternativas,
coordenar ações do corpo com objetos no tempo e no espaço, interagir com outras pessoas. Durante
as aulas o grupo é levado a refletir e discutir sobre as atividades e atitudes.
A partir do 6º Ano do Ensino fundamental a iniciação desportiva (atletismo, handebol,
voleibol, basquetebol, futebol) é acompanhada da fundamentação teórica, com níveis progressivos
de aprofundamento.
Incentivando a atuação participativa e o conviver, são realizadas anualmente atividades
coletivas: Projeto Esporte e Lazer e outros interdisciplinares, acampamentos, excursões.


Laboratório de Informática:

Todas as turmas têm acesso ao laboratório para desenvolverem projetos pedagógicos
planejados com os professores das respectivas turmas. A informática é um meio auxiliar do processo
ensino/aprendizagem que permite o reforço dos conteúdos por meio da interdisciplinaridade. A
informática, então, a serviço de um projeto educacional, propicia condições aos alunos de
trabalharem a partir de temas e/ou projetos. O computador é apenas e tão somente um meio onde
desenvolvemos o raciocínio lógico, flexibilidade, criatividade e senso crítico.
2- Ciências Humanas e suas Tecnologias
Esta área assenta-se sobre a compreensão do processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura, podendo-se organizar em torno do eixo da cidadania e dos processos de
socialização, na perspectiva sócio-histórica.


História/Geografia:

A proposta de trabalho de História e Geografia, do 1º ao 9º ano, toma como centro irradiador
a valorização das relações sociais dentro da turma e da escola como geradores de um
desenvolvimento individual e coletivo, afetivo e intelectual. Nessas relações, estabelecidas no
cotidiano, valorizamos o permanente autoconhecimento e o conhecimento do outro, a cooperação e
solidariedade como princípios fundamentais do respeito a si e ao grupo.
Voltados para o conhecimento do aluno como ser humano integral buscamos, também,
atividades que estimulem as estruturas mentais, cognitivas e afetivas, que lhe permitam a construção
de conceitos técnicos, científicos e éticos e o domínio de competências necessárias ao exercício da
autonomia e cidadania. A posse desses conceitos e competências e sua plena internalização
permitem ao aluno utilizá-los na compreensão da realidade social maior em que vivem, participando
da transformação dessa realidade de maneira consciente, criativa e responsável. Nesse sentido, os
limites entre o individual e o coletivo são sempre discutidos no estimulante caminho da construção
da cidadania, com todas as suas implicações – os direitos e compromissos.
As possibilidades de realização de um trabalho pedagógico dinâmico são muitas: trabalhos
variados com a utilização de jornais, vídeos e outros recursos da mídia; debates com críticas e
sugestões; vivências em situações de escolha, eleições, defesa de pontos de vista; participação em
projetos disciplinares e interdisciplinares, em eventos pedagógicos; visitas a exposições, museus e
outros centros culturais e espaços profissionais; excursões; trabalho de campo para pesquisa;
entrevistas com representantes dos poderes públicos, escritores, produtores culturais... Atividades
vividas e acompanhadas de leituras complementares, de aprofundamento, de discussão e de
organização do novo saber.
As relações sociais vividas no tempo presente e no espaço de nossa cidade servem como
referências para um trabalho temporal e espacial mais abrangente. O aqui e agora se desdobram: o
tempo físico, o tempo geológico, o tempo social com seus diversos desdobramentos em tempos
históricos; o espaço físico, o espaço transformado, os diferentes espaços sociais. Espaço e tempo
do indivíduo e de todos os seres vivos, traduzidos em meio ambiente, a ser preservado e protegido.
Por todos e para todos. Numa luta cotidiana, permanente, consciente de sua importância e
necessidade para a própria preservação das espécies.
No ensino Médio enfatizamos a necessidade de aprofundar os conhecimentos desenvolvidos
no Ensino Fundamental. A História e a Geografia estariam vinculadas às demais disciplinas para o
exercício interdisciplinar na formação do saber. O processo de auto-conhecimento promoverá tanto o
auto-respeito quanto o hetero-respeito balizadores das possibilidades individuais e coletivas. As
informações técnicas estariam a serviço das competências cognitivas e pela emancipação das
responsabilidades dos educandos no seu processo de aprendizagem.
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Filosofia
A Filosofia é o espaço raro para trabalhar as questões mais fundamentais na nossa existência,
da vida contemplativa e da vida prática. A filosofia abre a possibilidade de fazer perguntas, de
questionar e, assim, descobrir muitas coisas. Fomenta a criatividade, a imaginação, a ludicidade, o
raciocínio lógico e a constetação.
Estimula a visão crítica, a análise e a elaboração de questões com maior rigor, com
fundamentação e embasamento teórico com o intuito de mexer com a relação do homem com a vida,
com os demais e com o mundo.
Além disso, o contato com filósofos e as questões por eles colocadas nos leva direto ao encontro
da história, com a cultura e com o tempo. Estudar Filosofia é também mergulhar na história da
humanidade, rever seus grandes êxitos e identificar nossos maiores dilemas. É possível que a
Filosofia, por conta de sua relação intrínseca com quase todas as áreas do conhecimento, ajude o
estudante a entender as estruturas e lógicas de funcionamento das demais áreas, sejam elas
científicas, políticas, práticas ou artísticas.
Estudar Filosofia é exercer a liberdade e penetrar no mundo nosso, da descoberta, da dúvida,
do novo e do antigo, dos tabus, para derrubar nossos tabus e quebrar nossos mais indóceis
paradigmas.



Sociologia

Tem como atribuições básicas investigar, identificar, descrever, classificar e interpretar/explicar
todos os fatos relacionados à vida social, logo permite instrumentalizar o aluno para que possa
decodificar a complexidade da realidade social. Possibilitar ao educando a construção de uma
postura mais crítica e reflexiva diante da complexidade do mundo atual.
Por outro lado, o ensino da Sociologia no Ensino Médio vai contribuir com os instrumentais
teóricos, para que o aluno entenda o processo de mundialização do capital, em correspondência
com as sucessivas revoluções tecnológicas. Cabe ao professor orientar os alunos no sentido de
compreender e avaliar o impacto desse conjunto de transformações nas suas próprias vidas.
A sociologia ao mesmo tempo em que realiza um esforço para entender a realidade social,
também subsidia outros agentes sociais na solução dos problemas.
3- Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologia:
Deve destacar a educação tecnológica básica e a compreensão do significado da ciência. Um eixo
de organização dos conteúdos será a complexidade e o equilíbrio dinâmico da vida no processo de
desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade.


Matemática:

Como os parâmetros curriculares definem, nossa proposta de ensino de Matemática busca
significado nos conteúdos apresentados, tendo a resolução de problemas como eixo. Sua
organização dos conteúdos é espiral e utiliza as modernas tecnologias (calculadora e computador)
como recursos que trazem contribuições significativas para a aprendizagem na sociedade moderna
em que vivemos.
Sempre que possível, o conteúdo é introduzido através de materiais concretos, jogos,
brincadeiras, estruturando etapas de visualização, comparação, análise e síntese. Explora
continuamente o falar e escrever sobre Matemática o que favorece a aprendizagem e desenvolve as
habilidades de comunicação e cálculo mental.
É de suma importância que em seu conteúdo as abordagens etnomatemáticas estejam
presentes, valorizando e usando como ponto de partida os conhecimentos matemáticos de nosso
grupo cultural. Vários serão os momentos de leituras, de exercícios e trabalhos. Vale lembrar que o
aprofundamento, enriquecimento e fixação também fazem parte do trabalho do aluno na construção
do próprio conhecimento.
Tais tarefas, adequadas a cada faixa etária e valorizando o conhecimento extra-escolar do
aluno, visam explorar continuamente o falar e o escrever sobre conceitos matemáticos, buscando
desenvolver as habilidades de produção de texto oral ou escrito, desta forma os tema transversais
estão sempre presentes provocando e facilitando a interdisciplinaridade.
Na sala de aula, nos projetos, professor e alunos são experimentadores, pesquisadores e
descobridores. Acreditamos que o ensino de Matemática é o ensino do aprender pensando, visando
ao desenvolvimento da inteligência e não da memória, tornando o indivíduo capaz de usar seu
raciocínio, não só em situações específicas, mas em todos os momentos da vida.
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 Ciências:
A produção científica ocorre em três níveis: pesquisa, desenvolvimento e ensino. Ainda que a
pesquisa seja o nível que melhor corresponde à imagem corrente que se tem da ciência, a
elaboração de teorias e a execução de novas experiências são relativamente raras. A atividade de
desenvolvimento é a mais freqüente e consiste em aplicar os resultados das ciências fundamentais,
transformando ciência em tecnologia. No nível do ensino, a difusão dos conhecimentos científicos é
parte integrante da prática científica, pois a manutenção e o desenvolvimento da atividade científica
não podem prescindir de pessoas capazes de exercê-la. É nesse último nível que a representação
do cientista genial, puramente ligado ao mundo das idéias, deve ser questionada.
O ensino de Ciências tem como objetivo instrumentar o aluno para que, como cidadão, possa
compreender melhor a realidade onde se insere possibilitando-lhe atuação consciente na sociedade.
A vivência de situações de experiência assim como a mobilização da curiosidade da criança em
relação à natureza, no sentido de interrogá-la, proporciona a construção do conhecimento de forma
ativa, desenvolvendo postura de constante reflexão.
A educação em ciência deve contextualizar as descobertas e produzir vivências que
transportem os alunos ao cerne dos problemas que geraram conhecimentos. Deve ajudar o aluno a
desenvolver conhecimentos e hábitos mentais de que necessita para tornar-se capaz de pensar por
si próprio e para enfrentar a vida, como cidadão consciente, imbuído na construção de uma
sociedade mais justa.
Ensinar ciências não é só introduzir os alunos no mundo dos conteúdos científicos, das
descobertas já realizadas, das teorias já prontas. Isso seria considerá-lo um depósito de
informações. Educar em ciências é enfatizar o processo da descoberta, é familiarizar o aluno aos
múltiplos “possíveis”, a ter autoconfiança nas suas observações e nas suas interpretações, é
desmistificar o método científico, demonstrando a falibilidade da ciência. Educar em ciências é
estimular o desenvolvimento de projetos, a construção e utilização de instrumentos para a
observação da natureza, construindo generalizações a partir de observações particulares. E, acima
de tudo, fomentar posturas críticas criadoras, contestadoras, construtivas, comunitárias, solidárias,
comprometidas, sustentadas pelas características do pensamento científico. Enfim, desenvolver um
sujeito ativo, transformador de sua realidade. Isso exige a construção de um novo olhar para o
ensino de ciências, o estabelecimento de um novo paradigma, que tenha na ciência uma forma de
ver o mundo, em que tenhamos uma relação mais harmônica com nossos semelhantes e o meio
ambiente.
As atividades práticas no ensino de Ciências só têm sentido se estiverem realmente
contextualizadas. Um experimento só constitui uma técnica de investigação quando associado a
questões que permitam reflexão, análise, organização dos dados obtidos e fornecimento de
informações para que o conceito pretendido seja elaborado. Assim como a prática científica, as
atividades experimentais devem promover a discussão e interpretação de resultados obtidos,
independentemente de terem atingido os resultados esperados. Em muitos casos, aliás, resultados
inesperados são valiosas fontes de investigação, estimulando a crítica e a curiosidade dos alunos na
busca de resultados satisfatórios. Cabe ao professor orientar e instigar o aluno na busca de
perguntas e respostas que expliquem os resultados obtidos nas aulas experimentais, distanciandose de uma postura autoritária e dogmática e conduzindo a classe a uma visão mais adequada do
trabalho em ciências. Lembramos ainda, que as habilidades necessárias para a formação do espírito
investigativo do aluno não estão necessariamente atreladas a equipamentos sofisticados e salas
especiais. Pelo contrário, muitas práticas requerem materiais simples e podem ser executadas em
sala de aula ou em casa.


Biologia:
É objeto de estudo da Biologia o fenômeno vida em toda sua diversidade de manifestações.
O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão da natureza viva e dos limites dos
diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão de que a
ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de suas características a
possibilidade de ser questionada e de se transformar. Deve permitir, ainda, a compreensão de
que os modelos na ciência servem para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente,
como também aquilo que só podemos inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e
não a própria natureza, construções mentais que procuram sempre manter a realidade
observada como critério de legitimação.
O conhecimento de Biologia deve subsidiar o julgamento de questões polêmicas, que dizem
respeito ao desenvolvimento, ao aproveitamento de recursos naturais e à utilização de
tecnologias que implicam intensa intervenção humana no ambiente, cuja avaliação deve levar
em conta a dinâmica dos ecossistemas, dos organismos, enfim, o modo como a natureza se
comporta e a vida se processa.
No ensino de Biologia, enfim, é essencial o desenvolvimento de posturas e valores
pertinentes às relações entre os seres humanos, entre eles e o meio, entre o ser humano e o
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conhecimento, contribuindo para uma educação que formará indivíduos sensíveis e solidários,
cidadãos conscientes dos processos e regularidades de mundo e da vida, capazes assim de
realizar ações práticas, de fazer julgamentos e de tomar decisões.


Física:
A Física tem uma maneira própria de lidar com o mundo, que se expressa não só através
da forma como representa, descreve e escreve o real, mas, sobretudo na busca de
regularidades, na conceituação e quantificação das grandezas, na investigação dos fenômenos,
no tipo de síntese que promove. Aprender essa maneira de agir e pensar desenvolve uma
estrutura cognitiva que transcende a Física e prepara o jovem para uma relação mais
significativa com o mundo e suas diversidades culturais. São objetivos da Física na Escola
Nossa:
1. Ampliar nos alunos, enquanto parte das Ciências da Natureza, o aprendizado
iniciado no Ensino Fundamental, acrescentando-lhe os detalhes mais específicos da
visão física de mundo e de sua linguagem matemática, visando o aprimoramento de
conhecimentos
científico-metodológicos,
sem
esquecer,
entretanto,
da
interdisciplinaridade e contextualização necessárias ao desenvolvimento de suas
competências humanas e da formação de sua cidadania;
2. Contribuir para um aprendizado que, sem ser profissionalizante, seja efetivamente
útil à vida e ao trabalho, no qual as informações, o conhecimento, as competências,
as habilidades e os valores desenvolvidos sejam instrumentos reais de percepção,
satisfação, interpretação, julgamento, atuação, desenvolvimento pessoal ou de
aprendizado permanente.



Química:
A sociedade e seus cidadãos interagem com o conhecimento químico por diferentes
meios. Nosso objetivo é que os alunos compreendam as transformações químicas que ocorrem
no mundo físico de forma abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as
informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões
autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. Esse aprendizado deve possibilitarão aluno a
compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento
científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais,
sociais, políticas e econômicas.

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NA ESCOLA
“Ai de nós, educadores, se deixamos de sonhar sonhos possíveis. [...]
Os profetas são aqueles ou aquelas que se molham de tal forma nas águas
da sua cultura e da sua história, da cultura e da história do seu povo, que conhecem
o seu aqui e o seu agora e, por isso, podem prever o amanhã que eles mais do que advinham, realizam “.
Paulo Freire
1- Quanto à escola:
 Calendário escolar
O calendário escolar da Escola Nossa, elaborado e aprovado anualmente pelo Conselho
Pedagógico, atende aos requisitos legais, estrutura-se da seguinte forma:
 Ano letivo independente do ano civil, com um mínimo de 200 dias e 800 horas de trabalho
escolar efetivo;
 Ano escolar dividido em três (3) períodos, com momentos destinados à avaliação,
recuperação paralela, Conselhos de Classe, de acordo com programação divulgada pela
escola;
 Encontros família-escola, para apresentação e apreciação do trabalho pedagógico;
 Programação de eventos pedagógicos e festivos, que envolvam alunos, pais, professores
e funcionários;
 Feriados e recessos;
 Períodos de estudo, avaliação, e planejamento da equipe docente;
 Período de férias de professores e alunos;
 Período de renovações de matrículas e matrículas novas.
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Conselho de Classe

É um espaço coletivo de reflexão/avaliação do ensino, da aprendizagem e de
reconhecimento e construção democrática do Projeto Político-Pedagógico da escola. Acontece ao
final de cada período letivo, com a participação dos professores, da Orientação Educacional, da
Direção, da Secretária Escolar e/ou dos alunos.
Nos momentos de Conselho de Classe será avaliado o desempenho pedagógico dos alunos,
com base nas oportunidades oferecidas pela escola, nas práticas curriculares desenvolvidas, de
acordo com as concepções de ensino e aprendizagem assumidas pelo nosso Projeto PolíticoPedagógico. São momentos de compartilhar olhares, reflexão da prática pedagógica a partir do
processo e dos resultados, visando manter ou criar estratégias de trabalho para o próximo período.
As decisões dos Conselhos de Classe são registradas em atas, com assinatura de todos os
professores.
O Conselho em Classe é prática em todo o Ensino Fundamental e Médio, garantindo a
inclusão do educando no processo de avaliação, de maneira crítica, responsável e construtiva.
Participam deste Conselho: alunos, professores e orientadores educacionais estendendo-se a
participação à direção e à assessoria pedagógica.


Horário Integral

Mantido pela manhã, todos os dias e/ou em dias alternados, por escolha das famílias
interessadas, atende aos alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.


Centro de Atividades

A Escola Nossa a cada início de ano letivo abre espaço a propostas de cursos, atividades
artísticas e esportivas sempre a partir de 17h35min, para profissionais associados da ACEC. Oferece
o espaço e favorece a divulgação entre as famílias. O profissional assume responsabilidades quanto
ao acompanhamento dos alunos, a preservação do ambiente e material necessário.
2- Quanto aos pais:
Acreditamos que com o envolvimento permanente dos familiares (pais e responsáveis por
nossos alunos), possamos ampliar a participação nessa tarefa de educar. Torna-se indispensável
que críticas, dúvidas, colaborações sejam explicitamente conversadas entre todos – família e escola
– garantindo um conviver solidário e feliz. São diversas as alternativas utilizadas pela Escola Nossa
para que essa interação se dê: entrevistas, reuniões, pais representantes, festividades e vivências
com os pais.
3- Quanto aos alunos:
Uma característica marcante do cotidiano da Escola Nossa é o envolvimento dos alunos nas
atividades propostas. Da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, seja ao participarem
de atividades extracurriculares, proporem discussões em sala de aula, contribuírem com material
para pesquisas, cumprirem suas tarefas corriqueiras ou elaborarem seus trabalhos, os alunos estão
sempre demonstrando o quanto estão motivados para aprender. É dentro da escola, frente a frente
com o aluno, com suas indagações e os caminhos que ele nos apresenta é que nos tornamos
dinâmicos, interativos, criativos.
4- Metodologia
Com o acesso fácil à informação, propiciada pelos avanços tecnológicos, a função principal
da escola deixou de ser a de informar, mas, sobretudo, a de estimular o aluno a pensar, a refletir e a
concluir. Sua participação deve ser ativa, defendendo pontos de vista, expressando suas idéias,
criando propostas, tirando conclusões, através do domínio das diversas linguagens que se
processam no seu ambiente.
O professor torna-se orientador, estimulador, em relação aos novos conhecimentos. Criando
contextos de aprendizagem que desencadeiem debates sobre questões de nosso tempo, bem como
processos de investigação que aprofundem os temas e conteúdos a serem estudados, levando
sempre em consideração as possibilidades de cada aluno em seu estágio próprio de
desenvolvimento.
As atividades poderão ser realizadas individualmente, em grupo de alunos com diferentes
saberes, em duplas. Também realizamos as pesquisas em classe, na biblioteca, para
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aprofundamento de alguns conceitos; em eventos culturais envolvendo toda a escola e em trabalhos
com projetos.
5- Avaliação
“A avaliação permanecerá um problema na escola enquanto for escrita com pontos finais, com
afirmativas absolutas, irrevogáveis sobre o aluno. O contraponto a essa hipótese é a avaliação escrita
com reticências, com interrogações”.
Jussara Hoffmann
A Escola Nossa reitera a escolha por uma pedagogia fundada na ética, no respeito humano, no
exercício da autonomia intelectual e emocional, na cooperação e no diálogo, enfatizando a simultânea
construção do sujeito e do conhecimento. As práticas pedagógicas orientam-se em direção ao
crescimento do aluno como estudante sempre estimulado, que pode desenvolver, conscientemente,
competências, habilidades e atitudes.
Também dessa forma caracteriza-se a AVALIAÇÃO ESCOLAR, refletindo a unidade princípiosobjetivos-conteúdos-métodos. Não é uma etapa, faz parte do processo de ensino. Coerente, assim,
com os princípios educacionais, a avaliação – como a praticamos na Escola Nossa – apresenta-se
como ação coletiva, processual, consciente, participativa, em situação de diálogo, com prevalência dos
aspectos qualitativos sobre os quantitativos.
Optamos pela nota como expressão dos resultados sem, contudo, relegar a avaliação à mera
formalidade de um resultado ou que signifique apenas quantificar conteúdos. Para isso lançamos mão
da:
 Pluralidade de instrumentos de avaliação, com a utilização, inclusive de diferentes
linguagens – como a oral, a escrita, a gráfica, a numérica, a plástica,...
 Ação compartilhada: as expectativas de aprendizagem que se têm para os alunos devem
estar claramente expressas e combinadas.
 Coerência entre objetivos e critérios, expressos com clareza e do conhecimento de todos;
 Avaliação processual, ocorrendo durante todo o processo e não apenas no fechamento
das etapas;
 Observação dos avanços e da qualidade da aprendizagem alcançada ao final de: um
período de trabalho; um projeto; um trimestre; um ano letivo;
 Avaliação investigativa inicial: que instrumentaliza o professor para pôr em prática seu
planejamento de forma produtiva e adequada;
 Auto-avaliação: orientada para a análise dos momentos de trabalho vividos pelo aluno,
com respeito e coordenação dos diferentes pontos de vista tanto do aluno quanto do
professor; os resultados apontam para as decisões pedagógicas: reorganização das
práticas; acompanhamentos individuais; atividades de recuperação paralela.
 Comunicação por escrito (cartas, relatórios,...) dos resultados, aos alunos e pais, após
Conselhos de Classe de cada período letivo.
A chamada RECUPERAÇÃO constitui uma das etapas do processo, no mesmo movimento de
construção do conhecimento: recuo, desconstrução ou reconstrução, no sentido da ajuda
pedagógica para o aluno superar “ainda não saber”. E para o professor compreender o que os
alunos podem viabilizar nessa reconstrução do próprio trajeto, estimulados – individual ou
coletivamente – à contínua ampliação dos conhecimentos.
VI - Considerações Finais
Ao considerarmos a escola como um dos ambientes de educação, desempenhamos nossas
funções, como professores ou como integrantes da equipe pedagógica da Escola Nossa,
comprometidos com uma educação que respeita diversidades cultural, social e étnico-racial.
Desejamos que a nossa escola caminhe cumprindo satisfatoriamente com os seus ideais.
Que seu ambiente expresse alegria, dinamismo, vivacidade... Que conhecer, seja um ato apaixonante.
E que as relações interpessoais sejam cultivadas, a auto-estima estimulada e a democratização das
decisões priorizada.
Desejamos que a Escola Nossa continue avançando na sua concepção de um trabalho
pedagógico integrado, construído na dinâmica do trabalho coletivo e participativo, que possibilite aos
seus alunos aprendizagens significativas, construção de conhecimentos e saberes úteis para a vida
pessoal e numa sociedade em permanente estado de transformação.
Nesse sentido, é fundamental:


Estimular o permanente entusiasmo, a confiança e a relação prazerosa
entre os profissionais da escola;
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Cuidar do meio ambiente nos espaços sociais de convivência e em suas
relações nesses locais;
Manter o processo participativo e democrático como prática natural e
cotidiana, levando ao desenvolvimento da autonomia, o que pressupõe
responsabilidade e consciência, ou seja, ação competente, embasada e
comprometida;
Consolidar trabalho interdisciplinar que provoque a intercomplementação
entre as diferentes áreas do conhecimento que compõem o currículo;
Realizar grupos de estudo entre os professores, seminários, palestras e
outras atividades para aprofundamento de temas do seu interesse,
contribuindo para o seu enriquecimento pessoal e cultural, promovendo
sua formação permanente;
Incentivar a atuação permanente do grêmio estudantil, colaborando na
formação de um adulto com consciência democrática para o convívio
social;
Colocar em prática formas diferenciadas de organização do tempo e do
espaço, de acordo com os projetos em andamento;

Esse registro é a memória do que o grupo ao longo dos anos vem pensando sobre o nosso
fazer. Ele contém as pistas do caminho a percorrer. A avaliação crítica será feita regularmente, para
que possamos repensar o caminho que for sendo percorrido.
O fazer e refazer de nossa prática constitui passos cotidianos desse percurso intencional,
sistemático e, ao mesmo tempo, prazeroso, no qual adultos e crianças descobrem e aprendem de
forma ativa, crítica e criativa. Pois, como nos diz Fayga Ostrower,
“Criar é tão difícil ou fácil como viver.
E é do mesmo modo necessário “.
A EDUCAÇÃO é um processo de longo prazo, por isso, o Projeto Político-Pedagógico da
Escola Nossas estará sempre em construção, reflexão e teorização das práticas escolares por seus
autores.
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