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APRESENTAÇÃO

Este documento consiste no Projeto Político Pedagógico da
Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida, que foi construído após
reflexões coletivas através de reuniões com todos que compõem a
comunidade escolar, pais e pessoas da comunidade local.

Trata-se de um documento vivo e eficiente que define a
identidade da Escola e que servirá de parâmetro para discutir
referências, experiências e ações, além de ser um orientador do
trabalho pedagógico que indica a direção a seguir não apenas para
gestores e professores, mas também para os demais funcionários,
alunos e familiares.

Nome: Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida
Código do Inep: 29090083
Endereço: Rua José Alves de Almeida, S/N, Povoado de Guaribas
Cep: 44670-000
Município: Anguera/Ba
Telefone: (75) 3239 6014
E-mail: emlha.anguera@gmail.com
Entidade Mantenedora: Prefeitura Municipal de Anguera
Etapa de Ensino: Ensino Fundamental
CNPJ DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA: 04.960.322/0001-33
Portaria de Funcionamento: 046/99

A história do surgimento da escola não se distingue da grande parte das
escolas públicas localizadas em áreas rurais.

Nos anos 80 do século passado houve uma grande ampliação na oferta do
ensino público, respondendo a uma substancial demanda social, essa orientação
nacional encontra correspondência em Anguera. Com a construção de diversas
escolas nas áreas rurais do município, em resposta ao aumento da demanda, a
cobrança popular e a política nacional de universalização do ensino fundamental.

A partir da crescente necessidade de uma escola maior em Guaribas a
comunidade foi até o então prefeito Armando Sofia Brandão pedir para que se
construísse uma escola.

A comunidade solicitou ao Sr. Leôncio Horácio de Almeida e este doou o
terreno. Em retribuição a essa ação foi dado o seu nome à escola.

A escola foi inaugurada em 11 de outubro de 1987, na gestão do então Prefeito
Armando Sofia Brandão, contando com 4 (quatro) salas de aula, 1 (uma) cozinha, 2
(dois) banheiros e 1 (uma) secretaria, com autorização para funcionar de 1ª à 4ª série
do Ensino Fundamental, nos turnos matutino e vespertino. Sendo que a partir de 1998
passou a funcionar também no noturno, contribuindo para a alfabetização de jovens e
adultos. Muitos foram os professores que se destacaram em suas atividades, entre
eles as primeiras educadoras da escola, Zelina Constância Lobo, Margarida Costa da
Silva, Ana Rita de Almeida Carneiro, Zenilda Almeida Figueredo, Maria Odete Ataíde
de Carvalho e Luciene Almeida Oliveira.
Devido à carência de um transporte escolar que suprisse o acesso da grande
demanda de estudantes até a sede do município, a comunidade mobilizou-se e
solicitou ao poder público, alternativa para que fosse possível prosseguir os estudos
nesta escola. Atendendo à solicitação da comunidade, no ano de 1999, na gestão do
então prefeito José Ary Vieira de Santana Filho, a escola foi ampliada, sendo
construído mais 3 (três) salas de aula, 1 (uma) sala de leitura, 2 (dois) banheiros, 1
(uma) diretoria e 1 (uma) nova secretaria, passando a antiga secretaria a funcionar
como almoxarifado.
Com essa ampliação, conforme a portaria 046/99, publicada no Diário Oficial
do Estado no dia 06 de agosto a escola foi autorizada a ampliar sua oferta de ensino,
atendendo também alunos de 5ª à 8ª série.
Atualmente, a escola vem desenvolvendo um trabalho com atividades
articuladas que buscam a formação para a cidadania, a fim de oferecer uma
educação de qualidade, conquistando o reconhecimento e a confiança dos agentes
envolvidos direta e indiretamente no processo educativo.

3.1. DADOS DE MATRÍCULA E TAXAS DE RENDIMENTO 2012

SÉRIE/ANO
DADOS

TURNO

Nº DE
MATRÍCULAS

APROVAÇÃO

REPROVAÇÃO

EVASÃO

TRANSFERÊNCIA

1º ano

Matutino

0

100%

0,0%

0,0%

1

2º ano

Matutino

17

100%

0,0%

0,0%

0,0%

3º ano

Matutino

09

100%

0,0%

0,0%

0,0%

3ª série

Matutino

21

85,7%

14,3%

0,0%

0,0%

4ª série

Matutino

26

100%

0,0%

0,0%

0,0%

5ª série

Vespertino

55

68,5%

25,9%

5,6%

1,8%

6ª série

Vespertino

37

66,7%

16,7%

16,6%

0,0%

7ª série

Vespertino

42

69,2%

23,1%

7,7%

0,0%

8ª série

Vespertino

11

100%

0,0%

0,0%

0,0%

Eja I Est. 01 e
02

Noturno

11

36,4%

0,0%

63,6%

0,0%

SITUAÇÃO FINAL DO ALUNO POR ETAPA DE ENSINO / ANO LETIVO 2013

N.º DE
MATRICULA APROVAÇÃO CONSERVAÇÃO EVASÃO TRANSFERENCIA
Ciclo da
Alfabetização

37

35

02

--

--

4º e 5º ano

41

28

04

04

05

Ens. Fund. II

177

130

29

06

12

Ciclo da Alfabetização
Aprovação,
94,6%

Transferência
1,7%
Evasão 0,0%
Conservação
0,0%

4º ano e 5º ano

Aprovação,
68,3%

Transferência
1,7%

Conservação
0,0%

Evasão 0,0%

Ensino Fundamental II

Aprovação,
4%

Conservação
0,0%

Transferência
1,7%
Evasão 0,0%

3.3. IDEB / SÉRIES INICIAIS

ANO 2009

ANO 2011

Meta
Projetada

IDEB Observado

Meta Projetada

IDEB
Observado

3,0

2,5

3,4

4,1

3.4. RESULTADOS DO AVALIE BAHIA / 2º ANO E. F. / 2011
Língua Portuguesa – Escrita
PROFICIÊNCIA
BAHIA

ANGUERA

ESCOLA LEÔNCIO

EDIÇÃO 2011

445,7

500,8

413,1

EDIÇÃO 2012

463,7

497,6

477,9

Língua Portuguesa – Leitura
PROFICIÊNCIA

EDIÇÃO
BAHIA

MUNICÍPIO

ESCOLA LEÔNCIO

2011

445,4

528,5

421,6

2012

454,4

495,4

417,5

Matemática
EDIÇÃO

PROFICIÊNCIA
BAHIA

ANGUERA

ESCOLA LEÔNCIO

2011

742,6

778,1

688,7

2012

744,4

757,6

706,6

4.1. DISCENTES ATENDIDOS NA ATUALIDADE / NO ANO LETIVO DE 2013

MODALIDADE
DE ENSINO

ANO/SÉRE

TURNO

Nº DE
MATRICULAS

Nº DE
PORTADORES DE
NECESSIDADES
ESPECIAIS

Ensino
Fundamental I de
09 anos

1º ano

Matutino

08

02

--

Ensino
Fundamental I de
09 anos

2º ano

10

01

05

Ensino
Fundamental I de
09 anos

3º ano

Matutino

19

--

Ensino
Fundamental I de
09 anos

4º ano

Matutino

15

--

Matutino

Nº DE ALUNOS
QUE UTILIZAM O
TRANSPORTE
ESCOLAR

08

06

Ensino
Fundamental I de
08 anos

4ª série

Matutino

26

01

12

Ensino
Fundamental II
de 08 anos

5ª série

Vespertino

67

02

35

Ensino
Fundamental II
de 08 anos

6ª série

Vespertino

55

02

31

Ensino
Fundamental II
de 08 anos

7ª série

Vespertino

35

--

23

Ensino
Fundamental II
de 08 anos

8ª série

Vespertino

29

01

20

4.2. QUANTITATIVO DE DOCENTES / ANO LETIVO 2013

FUNCÃO

QUANTIDADE

QUANTIDADECOM FORMAÇÃO
NA ÁREA DE ATUAÇÃO

Professor do ensino
fundamental I de 08 e 09 anos

06

00

Professor do ensino
fundamental II de 08 anos

15

15

TOTAL

21

15

4.3. QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS / ANO LETIVO 2013

FUNCÃO

QUANTIDADE

DIRETOR

01

VICE-DIRETORA

01

COORDENADORA ADMINISTRATIVA

01

COORDENADORA PEDAGÓGICA

01

SECRETÁRIA

01

DIGITADOR

02

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

02

MONITOR DE INFORMÁTICA

01

AGENTE DE PORTARIA

02

AGENTE DE BIBLIOTECA

02

SERVENTE

07

MERENDEIRA

02

AGENTE DE CORREDOR

02

TOTAL

24

A Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida possui uma área total de
aproximadamente 750 m², possuindo as seguintes dependências:
 06 salas de aulas;
 01 secretaria;
 01 diretoria;
 01 cozinha;
 02 sanitários para alunos;
 01 sanitário para professores;
 01 sala de leitura;
 01 almoxarifado;
 01 despensa;
 01 laboratório de informática;

A Unidade de Ensino necessita de uma ampla reforma. Algumas dependências,
tais como: cozinha, sala de leitura e almoxarifado dispõem de espaço insuficiente
para suprir as necessidades da escola.
Para atender ao Programa Mais Educação, a escola carece urgentemente de:
salas de aula, uma biblioteca, uma sala para professores, um sanitário para
funcionários, um almoxarifado com espaço para atender as necessidades da escola e
uma área para o desenvolvimento de atividades esportivas e recreativas. Além, da
ampliação na cozinha e reforma na rede.

A escola conta com bebedouros, rampas e sanitários com acessibilidade para
alunos com necessidades educativas especiais.

A escola atende estudantes do Ensino Fundamental Regular do Distrito de
Guaribas e de comunidades circunvizinhas, como as comunidades de: Laje, Mussuca,
Jacobina, Cavaleiro, Cajá e Roçado.

Os alunos atendidos pela escola são de famílias que têm relação funcional com a
agricultura, e trabalhos pouco especializados, com baixo nível de leitura e pouca
escolaridade o que influência diretamente na vida escolar do aluno.
A escola apresenta um rendimento escolar insatisfatório na média nacional, e na
avaliação dos índices de reprovação, os professores indicam como causa para isso
dificuldades no processo ensino-aprendizagem provenientes do baixo nível de leitura
e escrita apresentado pelos alunos.
A comunidade se faz presente na escola. No contra turno, alunos costumam
frequentar para desenvolver atividades extra-aula, como pesquisas, reuniões de
trabalhos escolares, ensaios para apresentações e diversas outras atividades. Porém,
sente-se a falta da família na escola, em especial referente aos alunos que
apresentam baixo rendimento e/ou problemas de relacionamento.

Contudo, a escola investe em ações para atrair a comunidade, trabalhando com
projetos que tratam de temas diretamente ligados à vida destes, dando orientações
sobre como lidar melhor com a saúde, informando sobre direitos e deveres dos
cidadãos, mostrando a importância da escola no cotidiano de cada um.

A partir de questionários aplicados, notamos como os sujeitos da comunidade
escolar reconhecem as relações entre os profissionais da educação e a clientela por
eles atendida.

A relação professor/aluno é entendida como boa, pois valoriza a

iniciativa dos discentes e cria oportunidades para que os educandos envolvam-se em
projetos e sintam-se motivados e coparticipantes, mantendo junto ao corpo docente
um laço de amizade, o que favorece os momentos de aconselhamento.
Foi possível também perceber a necessidade de haver uma maior interação entre
os funcionários do turno matutino e vespertino, em especial os professores, pois a
troca de experiência entre os dois níveis podem contribuir para uma ampliação das
reais demandas da localidade, e talvez um aprofundamento de laços de formação na
escola.
.
Ao mostrarmos qual a nossa leitura sobre a Escola Municipal Leôncio Horácio de
Almeida, presente neste documento, em suas diversas dimensões, conseguimos
visualizar nossas fragilidades, potencialidades e necessidades, e propor ações
transformadoras para atingir a escola que queremos.

O que se tem assistido na contemporaneidade é uma grande discussão sobre
o papel da educação como forma de superar uma desordenada exclusão e
desigualdade social provenientes de uma sociedade capitalista que, a cada dia,
caminha em direção ao fortalecimento da segmentação social.
Compreendemos a educação como propiciadora de mudanças, reconhecendo
dessa forma o relevante papel que a escola desempenha no processo de formar
cidadãos críticos e reflexivos, preparados para o exercício pleno da cidadania como
sujeitos conscientes dos seus direitos e deveres, a fim de proporcioná-los uma melhor
qualidade de vida.

A educação está relacionada ao direito do cidadão, como sujeito humanohistórico, de acomodar-se da cultura – em seu sentido mais rigoroso e abrangente –
produzida historicamente, servindo de herança para todos como, também, propiciar
condições ao indivíduo de acompanhar e inserir-se no processo de evolução da
sociedade.
A educação deve ser considerada como processo para o desenvolvimento
humano integral, instrumento que promove a transformação social é base para a
aquisição da autonomia, assim como fator de progresso econômico, político e social.

A escola configura-se como a instância que, erigida pela sociedade, se
incumbe de garantir que todos tenham acesso ao legado cultural da humanidade. É
um espaço geográfico e histórico onde a educação se dá de forma intencional,
estruturada, sistematizada e explícita.

Nela, o conhecimento é assimilado, apropriado e construído ativamente,
revestindo-se de criticidade e inovação, colaborando para o avanço cultural e
atendendo às novas necessidades do ser humano.
A sociedade é um sistema de relações humanas culturalmente organizadas,
mas em constante evolução, no entanto o indivíduo deve aprender a seguir as suas
normas, sem perder a autonomia nas suas escolhas, respeitando sempre os limites
que lhes são impostos.

Para isso, como instituição social a escola 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 tornar possível ao aluno a aquisição de uma consciência crítica que
lhe amplie a visão da sociedade. Esta visão deverá dar-lhe condição de uma leitura
interpretativa do homem, da natureza e dos fatos sociais.

A Escola busca referência em algumas tendências pedagógicas existentes, já
que a educação além de um processo individual é também um processo social que
acontece através das inter-relações.

Por ser a pedagogia progressista libertadora uma tendência na qual
educador e educando aprendem juntos, numa relação dinâmica, onde os conteúdos
são abordados a partir de temas geradores extraídos da vida dos alunos, para que
interagindo no seu contexto, reflitam sobre a sua realidade, para serem capazes de
transformá-la.
Outra tendência pedagógica da escola é a pedagogia progressista históricocrítica, já que preparar o aluno para a vida social é uma forte meta da escola e esta
pedagogia afirma que o aluno é parte integrante de uma sociedade.
Por também, dispor da ideia de que o aluno só irá aprender fazendo, a escola
baseia-se na pedagogia renovadora progressiva, onde as tentativas experimentais
são valorizadas, a pesquisa e o estudo do meio natural e social; dessa forma,
aprender se torna uma atividade de descoberta onde o professor é um facilitador.

Proporcionar uma proposta educacional de qualidade, estruturada para
pesquisar, praticar, rever, pensar e repensar o conhecimento, num processo de
ensino

aprendizagem

comprometido

com

a

modernidade,

trabalhando

a

interdisciplinaridade e a transversalidade, propiciando a criticidade e criando situações
para que os alunos aprendam cada um de acordo com seu talento e potencial,
levando em consideração que se encontram inseridos em um contexto social.

Oferecer aos alunos espaços e oportunidades que lhes possibilitem o
verdadeiro exercício da cidadania, além de possuir uma mentalidade científica, lógica
e crítica, capaz de interpretar e transformar a sociedade e a natureza, sem agredi-la,
em benefício do homem e do bem-estar pessoal e coletivo.

Garantir um ensino de qualidade, capaz de formar cidadãos aptos em interferir
criticamente e positivamente na realidade para transformá-la, lidando com rapidez na
produção e na circulação de novos conhecimentos e informações.

 Melhorar a qualidade do ensino;
 Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda
e colaboração, compartilhando suas vivências;
 Incrementar ações para garantir a participação dos pais no processo ensino
aprendizagem;
 Questionar a realidade através de situações problemas e tratando de resolvê-los,
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade
de análise critica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação;
 Garantir que ao final do Ciclo da Alfabetização os educandos tenham
consolidados os direitos de aprendizagem;
 Desenvolver a participação democrática;
 Favorecer o exercício da cidadania criticamente;
 Assegurar que os alunos permaneçam na escola;
 Contribuir para a construção de uma sociedade justa e solidária, em defesa da
vida;

 Identificar os alunos com baixo rendimento e viabilizar estudos de reforço e
recuperação;
 Oferecer à comunidade ensino de qualidade que contribua para o
desenvolvimento da autonomia responsável, do senso crítico e da criatividade
para o exercício da cidadania;
 Educar para a transformação da realidade social, valorizando a vida e a dignidade
humana, orientada pelo conhecimento e pela ética;
 Orientar o sujeito para gestar e construir seu projeto de vida de forma responsável
durante o seu percurso formativo.

A proposta metodológica da escola tem em vista a construção e reconstrução
do conhecimento, estimulando a cooperação e solidariedade, já que se acredita que a
escola é parte inerente à totalidade social.

Serão desenvolvidas atividades que estimulem o processo criativo do
educando, bem como as diversas formas de expressão, contribuindo para a formação
de cidadãos críticos e autônomos, capazes de intervir no seu meio social.

A prática pedagógica compreende uma proposta de trabalho interdisciplinar,
contextualizada e lúdica construída na coletividade, em espaço periódico de formação
dos educadores, com o objetivo de nortear o trabalho para que sejam proporcionados
aos educandos momentos de investigação, experiências, expressões artísticas,
práticas esportivas e atividades extraclasse, além de priorizar o envolvimento com a
comunidade escolar e local, contemplando a participação efetiva de membros de
todos os seus segmentos, orientada por reuniões, estudos e projetos.

A Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida possui uma gestão
democrática, norteada pelos princípios da descentralização, da participação e,
sobretudo da transparência.

Portanto, na prática desenvolve-se uma gestão em que as decisões inerentes à
comunidade escolar são elaboradas e executadas com a participação efetiva de
todos, visando à melhoria do processo e dos resultados educacionais. Porém,
respeitando todas as hierarquias no contexto organizacional da unidade.
Para a execução de um bom trabalho, a gestão da escola conta também com a
colaboração dos membros do Conselho Escolar e da Caixa Escolar, no sentido de
discutir os problemas reais da escola e do lugar que a mesma se encontra inserida.
O Caixa escolar é uma unidade executora com personalidade jurídica sem fins
lucrativos, onde existem regras próprias. O gestor é responsável por gerir os recursos
junto aos membros do conselho fiscal e deliberativo e toda comunidade escolar. Esse
recurso financeiro é transferido pelo Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE,
onde o objetivo é comprar os materiais necessários para um bom funcionamento
visando melhorar a qualidade do ensino.

O Conselho Escolar trata-se de uma estrutura em forma de colegiado,
composta por representantes dos segmentos da comunidade, constituindo-se de
discussões

de

caráter

consultivo

e/ou

deliberativo.

A

implantação

do

Conselho Escolar permite que diferentes setores da sociedade possam contribuir e
participar da gestão da escola de forma democrática e institucionalizada sendo o
mesmo constituído da seguinte maneira: 1 representante do corpo docente, 1
representante de aluno, 1 representante de pais de aluno, 1 representante de servidor
administrativo, 1 representante da comunidade local. Todos esses segmentos têm um
titular e um suplente, sendo que o diretor da escola é caracterizado como membro
nato. O Conselho reúne-se bimestralmente ou quando necessário para resolver
problemas e fiscalizar o andamento dos projetos e recursos recebidos pelos
programas que a escola aderiu.

Conselho de Classe – É um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa
em assuntos didáticos-pedagógicos, com atuação restritiva as
Estabelecimento

de

Ensino,

tendo

por

objetivo

avaliar

turmas do
o

processo

ensino/aprendizagem na relação professor/aluno e os procedimentos adequados a
cada caso, observando o que está disposto no Regimento Escolar.

Entendemos que a escola é um espaço privilegiado para a aquisição do
conhecimento, contudo não fica apenas a cargo da escola a formação do indivíduo, já
que a forma de ler e entender o mundo, também é fruto da relação que cada um tem
com a sua família.
Dessa forma, a Escola Leôncio Horácio de Almeida pretende estabelecer uma
relação de integração com a família dos seus educandos, tendo em vista que mesmo
com métodos diferentes, ambas trabalham para a mesma pessoa; tornando-se assim
a família uma parceira, facilitando à escola provocar as aprendizagens necessárias
para que os educandos sejam capazes de:
 Respeitar as diferenças culturais dos indivíduos;
 Demonstrar criticidade, criatividade e iniciativa;
 Praticar o exercício da cidadania e solidariedade;
 Respeitar e preservar o meio ambiente;
 Cumprir os seus deveres, reconhecendo seus direitos;
 Dominar as competências e habilidades necessárias à série/ano que estão
cursando.

A inclusão de crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais
especiais dentro do sistema regular de ensino está prevista em lei e é direito de todo
e qualquer cidadão, o seu cumprimento implica no desenvolvimento da sociedade

como um todo, já que a escola é responsável pela construção da aprendizagem bem
como por tornar o indivíduo apto ao exercício da cidadania.
Sabemos que a escola deve adaptar–se às especificidades dos alunos, e não
os alunos as especificidades da escola e nesse sentido a Escola Leôncio Horácio de
Almeida cumpre parcialmente seu dever no que se refere à acessibilidade, já que
possui rampas de acesso, bebedouros acoplados e banheiros adaptados.
No entanto deixa a desejar no que diz respeito à formação de professores, no
sentido de capacitá-los para o desenvolvimento de um trabalho que envolva as
crianças portadoras de Necessidades Educativas Especiais (NEE).

De acordo com a Declaração de Salamanca são portadoras de necessidades
especiais, além das crianças com deficiências permanentes, há aquelas que estejam
experimentando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, as que estejam
repetindo continuamente os anos escolares, as que vivem em condições de extrema
pobreza ou que sejam desnutridas, dentre outros casos.
Sentimos hoje a necessidade de que a escola disponha, além de qualificação
profissional, recursos materiais suficientes para adaptar o ensino ao interesse e o
ritmo de aprendizagem de cada aluno. Percebemos, portanto a carência na escola de
materiais pedagógicos e de acessibilidade, para a realização do Atendimento
Educacional Especializado.

Estabelecemos metas para os próximos dois anos, sendo que as estratégias
serão reavaliadas no prazo de um ano, para reprogramar aquelas que não foram
concluídas ou não tiveram os resultados esperados e dar continuidade no ano
seguinte.
As metas deverão ser assumidas como um compromisso de todos os agentes
presentes no espaço escolar. Elas foram estabelecidas a partir de reuniões com os
diversos segmentos escolares.

Meta 01
Elevar a taxa de aprovação da escola de 86,1 % para 90% em dois anos no ensino
fundamental.
Estratégias:
1.1. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do
Ensino.
AÇÃO

PERÍODO

Implementar as ações do Pacto pela Alfabetização

Ano Letivo de 2014

1.2. Amparar-se nos programas: Sistema Parecer/NAEF/Presente Garantindo o
Futuro, para zerar a taxa de evasão.
AÇÃO

PERÍODO

Realizar palestras na escola e visitas às famílias dos
alunos faltosos, em parceria com os programas da rede
municipal;

Ano Letivo de 2014

1.3. Ampliação progressiva da jornada escolar dos alunos.
AÇÃO

PERÍODO

Mais educação

Ano Letivo de 2014

1.4. Utilizar tecnologias educacionais para alfabetização de crianças, assegurando a
diversidade de métodos e propostas pedagógicas.
AÇÃO

PERÍODO

Elaborar
sequências
didáticas
a
serem
desenvolvidas no laboratório de informática, visando
à alfabetização dos alunos.

Ano Letivo de 2014

Meta 2
Reduzir as taxas de reprovação nas áreas do conhecimento/disciplina críticas do
ensino fundamental, taxa identificada no diagnóstico em 86%.

Estratégias:
2.1.

Desenvolver

projetos

que

incentivem

a

permanência

dos

estudantes,

desestimulando o abandono.
AÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

Desenvolver
projetos
de
oficinas
preparatórias para atividades de geração de
renda para alunos com idade avançada para
a série que frequenta.

2 oficinas

Ano Letivo de
2014

2 palestras

Ano Letivo de
2014

Promover palestras nos dois primeiros
bimestres para pais e alunos com idade
avançada para a série.

2.2. Concentrar esforços nas turmas que apresentaram taxa de reprovação no
componente curricular de ciências, superior a média nacional.
AÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

Implantar um laboratório de ciências.

01 projeto

Ano Letivo de
2014

Estimular e encaminhar professores
de ciências para curso de capacitação.

01 capacitação/
aperfeiçoamento

Ano Letivo
2014

2.3. Concentrar esforços nas turmas que apresentaram taxa de reprovação em
geografia, superior a média nacional.
AÇÃO
Estimular e encaminhar professores de
geografia para curso de capacitação.

QUANTIDADE
01 capacitação/
aperfeiçoamento

PERÍODO
Ano Letivo de
2014

2.4. Concentrar esforços nas turmas que apresentaram taxa de reprovação em
história, superior a média nacional.

AÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

Estimular e encaminhar professores
de história para curso de capacitação.

01 capacitação/
Aperfeiçoamento

Ano Letivo de
2014

Desenvolver atividades que estimulem
a criatividade e criticidade dos alunos.

Ilimitado

2.5. Desenvolver atividades que valorizem as turmas com melhores desempenhos em
Língua Portuguesa.

AÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

Desenvolver concursos (leitura e escrita)
com modalidades diversas de gêneros.

2 concursos

03/03/2014 à
17/11/2014.

Publicar concursos regionais e nacionais
orientados a produção textual de estudante
do ensino fundamental, além de estimular e
orientar os estudantes em sua participação.

No mínimo 2.

03/02/2014 à
15/12/2014.

2.6. Realizar atividades de reforços escolar em horários diferenciados, para aquelas
alunos que apresentação dificuldades na disciplina de língua portuguesa.

AÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

Reforço escolar

No mínimo 1
turma.

10/03/2014 à
10/11/2014.

2.7. Desenvolver atividades que valorizem as turmas com melhores desempenhos em
matemática.

AÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

Desenvolver projeto interdisciplinar com
enfoque na disciplina Matemática.

1 projeto.

Ano Letivo de
2014

2.8. Realizar atividades de reforços escolar diferenciado, para aquelas alunos que
apresentação dificuldades na disciplina de Matemática.

AÇÃO
Desenvolver projeto de oficinas de
matemática durante as aulas da
disciplina.

QUANTIDADE

PERÍODO

2 oficinas.

Ano Letivo de
2014

Meta 3
Estimular a participação de 50 % dos alunos em atividades voluntárias realizadas
junto a comunidades escolar.
Estratégias:
3.1. Desenvolver projetos que estimulem o protagonismo juvenil e uma maior
participação dos estudantes nos processos da escola.

AÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

Desenvolver projetos de estímulo a
monitoria, com premiação para os
monitores.

01 projeto.

Ano Letivo de
2014

3.2. Desenvolver projetos que estimulem o compromisso dos estudantes para com o
seu próprio aprendizado.
AÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

Desenvolver oficina de capacitação para
os alunos.

Projeto

Ano Letivo de
2014

Projeto

Ano Letivo de
2014

Desenvolver um projeto de monitor de
disciplina (monitorar e fiscalizar colegas na
conduta e compromisso na escola).

3.3. Desenvolver atividades voltadas para integração, respeito e motivação dos
estudantes da escola.
AÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

Efetivar e fortalecer o grêmio estudantil
na escola.

01 campanha

Ano Letivo de
2014

Meta 4
Assegurar que durante dois anos, os alunos recebam orientações sobre cuidados
com a saúde física e mental.
Estratégias:
4.1. Desenvolver ações de cuidado com estudantes que apresentem sinais de
desnutrição, obesidade ou distúrbios alimentares.
AÇÃO

PERÍODOS

Promover um calendário específico de
atuação do Programa Saúde na Escola
(PSE).

Ano Letivo de 2014

4.2. Promover espaços como os “escovódromos” para realizar a escovação
supervisionada dos estudantes.
AÇÃO
Promover campanha de estímulo
higiene bucal do educando.

à

QUANTIDADE

PERÍODO

Ilimitada

Ano Letivo de
2014

Meta 5
Garantir que, em 02 anos, 80% dos espaços e dependência da escola estejam em
perfeito estado de conservação e manutenção.
Estratégia:
5.1. Adequar ambientes administrativos e operacionais as necessidades da escola.
AÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

Desenvolver um projeto de reforma para que a
cozinha se torne um local adequado de acordo
com seus fins.

1 projeto

Ano Letivo de
2014

Desenvolver um projeto de reforma para que a
dispensa se torne um local adequado de
acordo sues fins.

1 projeto

Ano Letivo de
2014

5.2. Recuperar o mobiliário da escola que encontra-se em mal estado de
conservação.
AÇÃO

LIQUIDIFICADOR/
AMÁRIO

PERÍODO

Recuperar mobiliário e equipamentos
que se encontram em mal estado de
conservação.

10 reparos

Ano Letivo de
2014

Meta 6
Adequar em 2 anos, 90% das dependências escolares para portadores de
deficiências.
Meta7
Incentivar a comunidade escolar no desenvolvimento de atitudes de respeito ao outro,
primando por um ambiente de paz.
Estratégia:
7.1.

Garantir

políticas

de

combate

à violência

na

escola,

inclusive

pelo

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção
dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a
adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e
um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.

AÇÃO

PERÍODO

Promover campanhas de incentivo ao combate à
violência em seus diversos aspectos.

Ano Letivo de 2014

Por ser a escola um ambiente coletivo, é imprescindível que a avaliação desta,
seja feita levando em consideração a opinião dos agentes ligados a ela. Sabendo
disso, a avaliação interna da Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida, se dará
através de entrevistas estruturadas, em forma de questionário, que serão respondidos
por membros de todos os segmentos da comunidade escolar e alguns membros da
comunidade local, em seguida serão analisados, para que assim o trabalho na
instituição seja continuamente aprimorado.

Vale ressaltar, que a escola também é submetida a avaliações externas, que
tem como instrumento exames que são aplicados a cada dois anos e seus resultados
são utilizados para compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
usado para desenvolver e implementar políticas públicas nessa área.
Inserida no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa a ANA
(Avaliação Nacional da Alfabetização) é uma das avaliações que a escola é
submetida, a Provinha Brasil e Prova Brasil são as outras duas avaliações compostas
por testes padronizados e questionários socioeconômicos que são respondidos por
alunos da escola, mas com o objetivo de avaliar todo o sistema, juntamente com
outros instrumentos que compõem as avaliações externas.

A avaliação é entendida como um processo contínuo e cumulativo, que tem
como principal finalidade auxiliar no processo ensino aprendizagem identificando e
estimulando os potenciais individuais e coletivos.

Na Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida a avaliação ocorre de forma
processual, envolvendo entre os instrumentos, trabalhos extraclasse individuais e
coletivos, seminários, pesquisas, debates, projetos escolares, dramatizações, testes,
provas, dentre outros.
Ao final de cada unidade são levantadas e discutidas as possíveis causas do
baixo rendimento dos alunos no Pré Conselho de classe, a partir daí são traçadas
ações com o objetivo de contribuir para que ocorra uma aprendizagem significativa e,
por conseguinte um melhor rendimento dos alunos no processo avaliativo.
No decorrer do ano letivo é feita uma avaliação descritiva das capacidades dos
alunos e registrada no Sistema de Controle de Alunos e Pareceres que serão
utilizados na decisão de aprovação do aluno, nesse Sistema constará dentre outros
dados, a quantidade de faltas de cada aluno e a situação das avaliações, constará
também a avaliação por nota dos alunos que será dividida em quatro unidades e cada
unidade terá uma média que será um somatório de três notas, com os pesos 2 (dois),
3 (três) e 5 (cinco).
Ao final do ano letivo, será aprovado o aluno que atingir média igual ou superior
a 5 (cinco) em todos os componentes curriculares, incluindo os estudos de
recuperação e que possuir frequência nas aulas igual ou superior a 75% ou aquele
que for promovido pelo Conselho de Classe; vale salientar que terá direito de
participação no conselho de classe o aluno que tiver aprovação mínima de 70% das
matérias do currículo escolar e assiduidade igual ou superior a 75% de presença nas
aulas.

A documentação escolar do aluno é composta por informações que ratifiquem
sua legitimidade como cidadão e sucessivamente como discente na Unidade de
ensino. Esta documentação deve ser composta pelos seguintes itens:
 Certidão de nascimento ou RG (Registro geral);
 01 foto 3x4;
 Ficha de matrícula (devidamente preenchida e assinada conforme normas da

Secretaria Municipal de Educação);
 Atestado de escolaridade ou transferência (caso o aluno tenha sido transferido de
outra Unidade escolar);
 Cartão de vacinação (para alunos de 1º ano do ensino fundamental I);
 Ficha com dados quantitativos de avaliações desempenhadas nas series/anos
cursados pelo aluno nos respectivos anos letivos;
 Relatório médico expedido pelo profissional competente da área (em casos de
alunos com deficiências físicas ou mentais e/ou necessidades especiais como
déficit cognitivo).

O arquivamento destes documentos é feito em pastas individualizadas e
devidamente separadas por turmas, e também arquivados em um sistema de dados
denominado SISTEMA DE CONTROLE DE ALUNOS E PARECERES, que contém
informações de todos os alunos da Unidade de ensino. O sistema é “alimentado”
regularmente por funcionários da secretaria da escola durante o curso do ano letivo.
Sua expedição se dá de acordo pedido requerido pelos pais ou responsáveis do aluno
junto à secretaria da unidade escolar, após requerimento a secretaria da Unidade
Escolar, esta estabelece prazos para entrega do documento requerido.

Buscamos fazer com que a construção deste documento ocorresse de forma
coerente e participativa, levantando discussões sobre que modelo de escola
desejamos. Assim, este PPP está apto a contribuir para uma organização mais eficaz
e inclusiva da instituição escolar, como também diminuir alguns desafios educativos
que encontramos no dia-a-dia.

É sabido que em sua essência este Projeto Político Pedagógico não é uma
ferramenta capaz de resolver todos os problemas que a escola enfrenta, contudo será
um grande facilitador na construção do conhecimento.
Mas, para que isso aconteça é necessário que ele seja utilizado e
constantemente discutido, avaliado e revisado a partir das experiências diárias da
escola, que inclui avanços e problemas que possam permanecer ou surgir.
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