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AÇÕES SIGNIFICATIVAS DE GESTÃO ESCOLAR

AÇÕES SIGNIFICATIVAS DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS
O Seminário Gestão em Foco 2018 abordou a temática “Instâncias
Colegiadas” como um dos eixos de trabalho nas Oficinas desenvolvidas para e
pelos Diretores das escolas da Rede Pública Estadual do Paraná.
Durante o evento foram realizadas apresentações de Ações Significativas
desenvolvidas pelas escolas da Rede Pública Estadual do Paraná, promovendo
reflexões e troca de experiências acerca das práticas pedagógicas relacionadas ao
tema.
As discussões e reflexões voltadas às Instâncias Colegiadas tiveram como
principais objetivos o compartilhamento de ações que foram desenvolvidas nas
escolas relativas aos meios de efetivação da gestão democrática no ambiente
escolar, a mobilização da comunidade local e estímulo à participação das famílias
ou responsáveis nos órgãos colegiados (APMF, Conselho Escolar e Grêmio
Estudantil), tendo em vista o processo de tomada de decisões que implica na
aprendizagem dos estudantes.
É importante evidenciar que as Instâncias Colegiadas - APMF, Conselho
Escolar, Grêmio Estudantil e Conselho de Classe - são os instrumentos que
possibilitam a efetivação da Gestão Democrática. As Instâncias Colegiadas são
órgãos compostos por representantes de todos os segmentos da comunidade
escolar com o objetivo de auxiliar a equipe diretiva na função de Gestão Escolar,
nas decisões e encaminhamentos a fim de solucionar os problemas do cotidiano
da escola, tendo como objetivo principal a busca pela melhoria da qualidade no
processo ensino e aprendizagem. Essa gestão objetiva a participação, a
transparência e a implementação de políticas educacionais comprometidas com a
qualidade do ensino, ou seja, não se pode pensar em Gestão Democrática sem a
participação, presença e comprometimento de toda a comunidade escolar.
Nessa perspectiva, as ações significativas sobre Instâncias Colegiadas
apresentadas no Seminário Gestão em Foco, oportunizaram reflexões sobre a
participação

efetiva

da

comunidade

escolar,

evidenciando

avanços

na

compreensão dessa participação como uma ação contínua em prol da qualidade
do processo ensino-aprendizagem, ampliando as discussões acerca das decisões
em relação ao cotidiano escolar, tendo a equipe diretiva como viabilizadora desse
processo democrático por intermédio da informação e/ou divulgação das ideias e
ações, com transparência, para toda a comunidade escolar.
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TEMA: INSTÂNCIAS COLEGIADAS
TÍTULO: PRÉ CONSELHO DE CLASSE ON-LINE
INTRODUÇÃO:
A Instituição está localizada em bairro bem distante do centro da
cidade. Os estudantes, hoje em número total de 236 matriculados, entre o
Ensino Fundamental (anos finais) ao Ensino Médio, encontram-se na faixa
etária entre 11 a 20 anos aproximadamente.
Sendo os estudantes, o motivo maior de todo nosso trabalho,
buscamos aprimorar nossas ações, dando oportunidade para que todos
tenham voz, ou seja, explicitem suas dificuldades, seus interesses e suas
reivindicações.

Desta forma, foi pensada a presente ação, com a finalidade de
realizar o Pré-Conselho de Classe on-line, utilizando a tecnologia disponível
na Instituição, para a coleta de informações junto aos seus estudantes,
considerando:
- o processo ensino e aprendizagem desenvolvido em cada trimestre do ano
letivo;
- trabalhar com esses dados tabulados no Conselho de Classe para a
reflexão dos professores e, também, para a reflexão dos alunos, quando da
realização do Pós-Conselho de Classe.
- o aprimoramento das questões que compõem o questionário a cada
trimestre, para melhor representar as necessidades do colegiado.
JUSTIFICATIVA:
O Projeto Político e Pedagógico e o Plano de Ação da Instituição têm
como norte a gestão democrática, onde toda a comunidade possa ter voz.
O Conselho de Classe, como uma das instâncias colegiadas,
costumeiramente era realizado como um julgamento do aluno, sua
dedicação, sua disciplina em sala de aula, entre outros aspectos. No entanto,
não era possível analisar diretamente o processo de ensino e aprendizagem,
se a metodologia utilizada surtia bons resultados e se haveria necessidade
de os professores reestruturarem sua prática pedagógica.
Ainda conforme o referido Projeto, o objetivo do Pré-Conselho de
Classe seria realizar um levantamento dos encaminhamentos didáticometodológicos observados pelos alunos, em cada trimestre, para posterior
análise do desempenho dos estudantes, de forma a dar agilidade ao
Conselho de Classe. Seria um espaço de diagnóstico.
No entanto, na prática, o Pré-Conselho não vinha sendo realizado
em todos os trimestres por não trazer a opinião de todos os alunos, pois
apenas alguns alunos se manifestavam.
Buscando uma estratégia para o problema, o colegiado pensou em
subsidiar as discussões do Conselho de Classe, para além das notas obtidas
pelos alunos durante o trimestre, trazendo para esta Instância, dados
colhidos junto a todos os alunos. Para isto optou-se por um aplicativo do

Google Drive, uma plataforma aberta, onde é possível elaborar questões a
serem respondidas por várias pessoas online e que, ao serem lançadas no
sistema, as respostas são processadas automaticamente, gerando gráficos
conforme o número de respostas dadas a cada pergunta formulada.
Estes dados são trabalhados, também, para a reflexão dos alunos no
Pós-Conselho de Classe.
OBJETIVO:
Estimular a participação dos estudantes na resolução dos problemas
do processo ensino e aprendizagem, para que, sentindo-se sujeitos do
processo, contribuam para uma aprendizagem efetiva, na perspectiva de
princípios democráticos.
ENCAMINHAMENTOS:
Tomada esta decisão pelo colegiado, foi iniciada a consulta aos
professores e equipe pedagógica para a elaboração das questões a serem
programadas e que, neste caso, foram referentes às questões do processo
ensino e aprendizagem, tais como: a avaliação do aluno em relação à turma
em que está inserido; a auto avaliação quanto ao seu empenho para que se
efetivasse a aprendizagem, as disciplinas em que apresentou maiores
dificuldades, a avaliação da metodologia utilizada pelos professores de cada
disciplina e concluindo com a avaliação da contribuição de cada segmento da
área administrativa. Concluída esta fase, as perguntas foram incluídas no
aplicativo.
Após esta etapa, foram realizadas as orientações aos alunos,
informando sobre os objetivos da pesquisa, sobre a importância de os
mesmos fazerem considerações criteriosas sobre cada pergunta antes de
responderem e, fornecidas as orientações sobre como utilizar a plataforma,
os mesmos foram ao laboratório em pequenos grupos.
Na sequência, realizou-se o Conselho de Classe de cada turma com
a presença dos professores, direção, pedagoga responsável e aluno
representante. O Diretor, após a abertura oficial do Conselho de Classe,
apresentou os slides contendo os gráficos representativos de cada questão
formulada e os participantes fizeram as considerações a respeito. A seguir o

Conselho de Classe seguiu para a análise necessária a respeito do
desempenho da turma e de cada aluno com pouco aproveitamento nos
estudos. As discussões foram registradas em ata, em livro próprio.
O Pós-Conselho de Classe, foi realizado nos dias seguintes, em
cada sala de aula, com a presença da direção, equipe pedagógica e
professores que puderam estar presentes. Foram apresentados, aos alunos,
os gráficos em slides e analisados um a um, bem como foram apresentadas
as observações dos professores, colhidas no Conselho de Classe. Desta
maneira os alunos puderam observar quais as interferências no processo de
ensino e aprendizagem e quais as ações individuais e coletivas eram
necessárias.
RESULTADOS:
Assim, concebemos que a utilização da tecnologia como ferramenta
para a realização do Pré-Conselho de Classe foi uma estratégia produtiva
para colher as informações de que necessitávamos, computar rapidamente
os dados obtidos e dar relevância ao que pensa cada um dos estudantes
desta Instituição de Ensino.
Percebemos que professores tiveram maior possibilidade de
verificarem em que podiam melhorar a prática docente. Os alunos se
mostraram satisfeitos em poder participar, refletindo sobre o papel que
desempenham no processo ensino aprendizagem e apresentaram as
soluções que dependem dos mesmos.
Neste espaço de tempo em que utilizamos tal recurso, pudemos
observar que a participação dos alunos nas atividades avaliativas teve um
avanço significativo, contribuindo para a melhoria do processo de avaliação e
em seus resultados.
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GRÊMIO ESTUDANTIL
FORMAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO ESPAÇO
EDUCACIONAL

INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Prefeito João Maria de Barros - EFMN, localizado no
município de Campina Grande do Sul, oferta as modalidades de ensino
fundamental, médio e normal, nos turnos matutino, vespertino e noturno e
atualmente atende 950 alunos matriculados. O colégio foi fundado no ano de 1999
e recebeu este nome em homenagem ao Ex Prefeito do município de Campina
Grande do Sul, Sr. João Maria de Barros. Nossa comunidade escolar está inserida
numa sociedade com grandes desigualdades sociais. Com isso, há injustiça
social, violência, desemprego, saúde precária, pouco lazer, entre outros fatores
que atrapalham a população de exercer sua cidadania.
Neste contexto, buscamos atender as necessidades educacionais dos
nossos alunos. Nosso desejo é o de construir um novo retrato da escola brasileira,
com o comprometimento de quem faz parte dela. Porém acreditamos que para
alcançar nossos objetivos, faz-se necessário conhecer os sujeitos que fazem parte
da nossa comunidade, para poder intervir de forma coerente e obter melhores
resultados. A fim de superarmos os desafios citados acima, o grêmio estudantil,
uma das instâncias colegiadas, surge em nosso colégio desde os primeiros anos
de atuação do mesmo junto a comunidade escolar e ao longo dos anos passou
por processos formação e organização para que os estudantes pudessem ter
maiores condições de exercer seus múltiplos papéis de forma organizada,
demonstrando o interesse dos jovens pelas questões relacionadas a escola e a
militância estudantil, a fim de contribuir para o desenvolvimento social e
educacional da nossa comunidade escolar. Com o Grêmio Estudantil os
estudantes conquistam seu espaço e de forma organizada passam a atuar com
representatividade em busca de seus anseios, direitos e deveres.
A participação dos estudantes no Grêmio Estudantil é fundamental, pois
através desta os jovens são instigados a pensar sobre as questões educacionais
das quais estão inseridos, militância estudantil, representação nos espaços
educacionais e na sociedade. O ato de participar exige dedicação, esforço,
envolve perdas e ganhos, contudo

JUSTIFICATIVA:

O grêmio estudantil é uma instância de suma importância para o Colégio
Estadual Prefeito João Maria de Barros - EFMN e não pode ser dissociado da
gestão educacional e das demais instâncias colegiadas, tendo em vista a
necessidade de envolvimento dos estudantes nas ações e deliberações no
ambiente escolar. Diante disso, surge o desejo de apresentar as experiências da
entidade estudantil, bem como, das atividades desenvolvidas, a relação destes
estudantes com a escola e comunidade, além de demonstrar aspectos da
representação, participação e formação do grêmio estudantil. Justificamos que o
grêmio estudantil é vital para nosso colégio e através dele nossos estudantes
conquistaram sua representação, além de inúmeras experiências educativas que
ultrapassam as fronteiras do colégio, adquiriram autonomia, liberdade de
militância estudantil e aprenderam a lutar pelos seus ideais, desenvolvem
liderança, representação política e social, sendo portanto fundamental a
representação do grêmio estudantil para a formação e vida do estudante.

OBJETIVO:
Promover a formação, representação e participação do grêmio estudantil no
ambiente escolar.

ENCAMINHAMENTOS:
Para realizar o trabalho de formação, representação e participação do
grêmio estudantil no ambiente escolar, realizamos pesquisas bibliográficas,
trabalhos de formação com palestras, participação dos estudantes em
congressos, seminários, cursos e reuniões de militância do interesse estudantil.
Os estudantes tiveram a oportunidade de realizar a troca de informações com
grêmios a nível municipal, estadual e interestadual, com viagens de formação que
lhes proporcionou grande aprendizado, além das reuniões internas e demais
momentos de formação e realização de atividades no ambiente escolar.
Participaram da formação e constituição dos grêmios estudantis em outros

estabelecimentos de

ensino, além

de terem fomentado e organizado

representação em nosso município e demais municípios para que os estudantes
pudessem ter uma representação a nível municipal, tendo um diálogo mais
próximo entre as escolas, fato que lhes proporcionou trocas de experiências
positivas que puderam ser implantadas em nosso colégio. Além das
representações municipais o grêmio estudantil esteve em contato com os
estudantes secundaristas em nível estadual e nacional, acompanhando as
militâncias dos estudantes em relação aos seus ideais para constituição dos seus
direitos.

RESULTADOS:
A representação e formação do grêmio estudantil do Colégio Estadual
Prefeito João Maria de Barros - EFMN se constituiu de forma muito significativa,
nossos estudantes adquiriram inúmeras experiências através da participação do
grêmio estudantil, o grêmio se destacou como um espaço educativo que rompeu
fronteiras na formação e participação dos nossos estudantes na representação
estudantil. Os estudantes diversificaram a representatividade no cotidiano escolar,
permitiram de forma organizada a representação do grêmio estudantil,
respondendo as necessidades dos estudantes.
Observamos o crescimento da militância estudantil e o interesse dos
estudantes na participação das questões relacionadas a escola e a comunidade
escolar e através desta participação os estudantes passam a se responsabilizar
pelas suas escolhas e compreendem a importância da organização do ambiente
escolar e participam deste processo. O grêmio estudantil tem sido muito
importante para que os estudantes possam dialogar, negociar, se posicionar e
defender seus interesses. Nossos estudantes através das suas reuniões
participaram de inúmeros cursos de formação que lhes proporcionou um real
entendimento do seu papel no ambiente escolar e o seu aprendizado ultrapassou
os muros da escola. Sua participação na constituição de grêmios estudantis de
outros estabelecimentos, constituição de representação municipal, estadual e
nacional em militâncias em defesa aos direitos dos estudantes. Desta forma é

plausível o desenvolvimento dos nossos estudantes, a conquista do seu espaço
no ambiente escolar, o crescimento da sua representação e o seu real
entendimento do seu papel no ambiente escolar, bem como, constituição da sua
autonomia e liberdade nas discussões educacionais.
Os estudantes do grêmio estudantil aprenderam a partilhar informações,
representar seus colegas estudantes, adquiriram uma representação política no
exercício de suas funções, demonstraram sua capacidade e são reconhecidos no
ambiente escolar pelo seu trabalho e conquistas. A representação e participação
do grêmio estudantil é vital para organização dos espaços escolares e para que
os estudantes possam ser realmente representados nestes espaços e com direito
de participação democrática.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO

NRE:

Área Metropolitana Sul

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

Colégio Estadual Sagrada Família EFMNP

MUNICÍPIO:

Campo Largo

DIRETOR:

Lucia Staron

E-MAIL DA ESCOLA:

sagradafamiliacampolargo@gmail.com

AUTOR (ES):

Direção Geral

TEMA: Instâncias Colegiadas
TÍTULO: SAGRADA FAMÍLIA EM AÇÃO COLEGIADA – UMA PRÁTICA
POSSÍVEL
INTRODUÇÃO:
Para que a escola pública de hoje realize sua função social, são
necessárias ações da gestão escolar desde o cuidado especificamente com o
pedagógico até a gestão de políticas públicas, para que o acesso e
permanência sejam garantidos e que haja um processo ensino aprendizagem
de qualidade, capaz de propiciar o enfrentamento do processo de exclusão
social. Para que isso aconteça, é necessário o envolvimento de todos nas
decisões relativas ao planejamento educacional, assim damos sentido ao
trabalho pedagógico e produzimos compromisso com as opções feitas.
Trabalhar com a gestão compartilhada com todos os segmentos que compõe

a escola é o projeto educativo que dá sustentação e confere uma identidade à
escola e isso se dá com o fortalecimento do processo democrático de um modo
mais amplo, tendo uma participação efetiva de todas as Instâncias Colegiadas:
Conselho Escolar, Conselho de Classe, APMF – Associação de Pais, Mestres
e Funcionários e Grêmio Estudantil.
Dirigido pela Irmãs da Sagrada Família, o Colégio Estadual Sagrada
Família tem como

preocupações centrais dar continuidade à educação

iniciada na família; propiciar o acesso à cultura e ao conhecimento científico,
filosófico e artístico; oportunizar a toda comunidade educativa uma relação
democrática e coletiva e com isso levar o aluno Sagrada Família a
compreender e atuar no seu cotidiano.
Como escola pública prioriza a gestão democrática com ênfase no
trabalho coletivo e participação efetiva das instâncias colegiada (Conselho
Escolar, APMF, Conselho de Classe) na construção permanente do Projeto
Político Pedagógico da Instituição.
CONSELHO ESCOLAR
É o órgão colegiado de natureza consultiva, deliberativa e fiscal que
estabelece critérios de organização, funcionamento e relacionamento com a
comunidade nos limites da legislação em vigor e compatíveis com a política
educacional da SEED.
O Conselho Escolar é constituído pela Diretora e representantes
indicados por seus pares, da Equipe Pedagógica, Agentes Educacionais I e II,
do Corpo Docente, dos Alunos, dos Pais, dos segmentos organizados da
sociedade e da APMF, designados em ato próprio.
O funcionamento do Conselho Escolar acontece através de reuniões
ordinárias, bimestralmente e extraordinárias, convocadas pela Diretora e
registradas em atas. Seus membros têm mandato de dois anos e não recebem
qualquer tipo de remuneração.
CONSELHO DE CLASSE
É um órgão deliberativo e colegiado composto pelo diretor, equipe
pedagógica, e professores que se reúnem para analisar e avaliar o
desempenho pedagógico dos alunos de cada turma, a partir da realização de
um Pré-Conselho de Classe com alunos, professores e reuniões com pais.

A prática do Conselho de Classe configura um espaço interdisciplinar de
estudos e tomadas de decisões sobre o trabalho pedagógico, desenvolvido na
escola e, nesse sentido, é um órgão deliberativo que redireciona objetivos,
metodologias, seleção de conteúdos, critérios e instrumentos de avaliação,
formas de relacionamento da escola com a família, propostas curriculares
alternativas para alunos com dificuldades específicas e no final do ano delibera
sobre sua aprovação ou reprovação.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS
A APMF – Associação de Pais, Mestres e Funcionários, é o órgão
destinado a promover o intercâmbio entre a família do aluno, os professores,
os funcionários, a Direção e a propor medidas que visem ao aprimoramento
do ensino, bem como a melhoria do espaço físico.
Com diretoria própria, a Associação de Pais, Mestres e Funcionários
está vinculada à Direção do Estabelecimento, a quem cabe homologar os atos
ordinários da entidade. A organização e o funcionamento da APMF estão
definidos em estatutos próprios elaborados pela primeira diretoria, aprovados
em assembleia e homologados pela Direção.
Em conformidade com a legislação em vigor, os estatutos da Associação
de Pais, Mestres e Funcionários estão registrados no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, sob n.º 4.893, à folha 71 do livro A-1, em 09 de agosto
de 1982, data esta que foi criada a primeira APMF do Colégio Estadual
Sagrada Família.
A diretoria da APMF do Colégio Estadual Sagrada Família é eleita por
meio de processo eleitoral que ocorre trienalmente, podendo ser reeleitos, os
membros por mais dois anos. São realizadas reuniões ordinárias e
extraordinárias, convocadas pelo seu presidente. Tem uma participação
atuante e efetiva no processo de gestão educacional do Colégio, colabora com
o cuidado dos estudantes, mantém os controladores de acesso da entrada e
saída dos alunos. Em 2017 e 2018 está implementando a Prevenção a
incêndios.
GRÊMIO ESTUDANTIL
É um colegiado que defende o interesse dos alunos, apresentando à
Direção, reivindicações desde que em consonância com os objetivos da

Instituição. Promove a integração dos alunos entre si e destes com o corpo
docente e funcionários, agilizando a promoção de atividades recreativas,
literárias, artísticas, cívicas, sociais, desportivas, assistenciais e culturais.
Preserva as tradições estudantis, luta pela democracia permanente da
escola, pela adequação do ensino às necessidades dos alunos, bem como
pelo ensino público e gratuito. Trabalha também pelo respeito às liberdades
fundamentais do homem, sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade,
convicção política ou religiosa.
O primeiro Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Sagrada Família foi
constituído em 1947, desde então, os grêmios construíram sua história,
algumas gestões mais atuantes, outras nem tanto. Houve um interstício de
tempo em que o Grêmio ficou desativado. Atualmente o Grêmio Estudantil do
Colégio, eleito em 2017 atua de forma efetiva, de acordo com suas funções
descritas no Estatuto próprio.
JUSTIFICATIVA:
É fundamental que o gestor escolar articule a organização do trabalho
da escola e dos espaços de decisões junto à comunidade escolar priorizando
a democracia, e que suas iniciativas proporcionem a todos, condições para
agir nos espaços escolares discutindo, acompanhando e controlando as ações
pedagógicas, bem como a aplicação de recursos e a implementação das
políticas públicas que resultem em melhor qualidade da educação ofertada
pela Instituição de Ensino. Para que isso se efetive as Instâncias Colegiadas
precisam ser efetivas e atuantes e com o apoio do gestor.
Ao gestor escolar cabe, então, a responsabilidade por toda a dinâmica
da ação educativa, bem como repensar o processo de ensino e aprendizagem
dos estudantes, envolver e comprometer pais, alunos e professores, para que
todos possam participar da tomada de decisões, coletivamente e contribuir
para a qualidade do ensino.

OBJETIVO
Implementar e efetivar uma gestão democrática com a participação
efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores,
alunos e funcionários, em todos os aspectos da organização da escola.
Fazer com que esta participação incida diretamente nas mais diferentes
etapas da gestão escolar (planejamento, implementação e avaliação) seja no
que diz respeito aos processos pedagógicos quanto às questões de natureza
burocrática, bem como na melhoria dos espaços e tempos escolares.
ENCAMINHAMENTOS:


Reunião com as Instâncias Colegiadas (Conselho Escolar, APMF,
Grêmio Estudantil e Conselho de Classe conforme o calendário préestabelecido);
APMF



Planejamento das ações concretas na Instituição;



Apoio ao Esporte na estrutura, manutenção e expansão das
modalidades;



Manutenção dos controladores de acesso, para oferecer mais
segurança aos alunos;



Melhoria da infraestrutura e implementando projeto de acessibilidade,
com rampas, escadas e banheiros adaptados.



Integração Escola-Família no coletivo escolar de modo a possibilitar a
compreensão da importância do acompanhamento sistemático da vida
escolar dos filhos. Participação junto da APMF nas promoções de
eventos e promoções culturais e sociais.



Discussão, no seu âmbito de ação, sobre ações de assistência ao
educando, de aprimoramento do ensino e integração família - escola comunidade, enviando sugestões, em consonância com a Proposta
Pedagógica, para apreciação do Conselho Escolar e equipepedagógica-administrativa;



Prestação de assistência aos educandos, professores e funcionários,
assegurando-lhes melhores condições de eficiência escolar, em

consonância com a Proposta Pedagógica do Estabelecimento de
Ensino;


Representação

dos

reais

interesses

da

comunidade

escolar,

contribuindo, dessa forma, para a melhoria da qualidade do ensino,
visando uma escola pública, gratuita e universal;


Administração dos recursos financeiros próprios e os que lhes forem
repassados através de convênios, de acordo com as prioridades
estabelecidas em reunião conjunta com o Conselho Escolar, com
registro em livro ata;



Colaboração com a manutenção e conservação do prédio escolar e
suas instalações, conscientizando sempre a comunidade sobre a
importância desta ação.

RESULTADOS:


Trabalho efetivo com a APMF, Conselho Escolar, Conselho de Classe
e

parceria com a comunidade escolar e efetivação do Gremio

Estudantil


Valorização da Instituição e da sala de aula com espaço educativo e
formador.



Melhorias no espaço escolar;



Permanência do aluno no Colégio e sucesso na aprendizagem;



Pais participativos e comprometidos com seus filhos e com a escola;



Aprovação de estudantes em vestibulares e concursos;



Índice do IDEB maior que a média do Estado, para escolas públicas;



Ótimo desempenho dos alunos atletas, nas competições municipais e
estaduais.
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TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO DO GREMIO ESTUDANTIL NA GESTÃO DA
ESCOLA – CEFGG.
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Frederico Guilherme Giese Ensino Fundamental e Médio, está situado à Rua Espírito Santo, 62 no
Centro de Piên, Paraná. Atende pouco mais de mil alunos vindos da sede e a
grande maioria do interior do município. Nos últimos anos passaram a fazer
parte da clientela alunos trabalhadores e filhos de trabalhadores industriais.
Para desenvolver alguns projetos, melhorias físicas e contribuir com
sugestões, conta com a ajuda da APMF, Conselho Escolar e Grêmio
Estudantil.
JUSTIFICATIVA: Os Estudantes representados pelo Grêmio
Estudantil, junto a Direção, acreditam que o uso de recursos tecnológicos,
melhorias dos espaços dentro e fora de sala de aula (áreas de convivência),
espaços esportivos e projetos contribuem para a motivação e a
aprendizagem dos alunos, por isso os usam de forma contínua e diária.

OBJETIVO:
Nós do Grupo Diretivo temos como objetivo principal: Buscar constantemente
atender as necessidades da comunidade escolar, proporcionando meios para
um eficiente ensino científico, valorizando o autoconhecimento, a cultura
individual, o senso de justiça, a transformação da sociedade entre todos os
envolvidos.
Compartilhar decisões e informações na busca de uma qualidade da
Educação que envolva as diversas instâncias colegiadas, num diálogo
constante.
Estabelecer estratégias para que os alunos permaneçam na escola e que
tenham sucesso, concluindo os níveis de ensino em idade adequada.
Procurar em especial com o Grêmio Estudantil aprofundar a relação de
participação na Gestão escolar, respeitando as suas opiniões e
oportunizando ações que partem das necessidades dos estudantes e assim
permitindo a modificação do ambiente escolar.
Buscar através do uso de recursos tecnológicos (acesso rápido a informação
- wifi), assim melhorar a qualidade de pesquisa, acesso a plataforma google Classroom, RCO, e entretenimento fora de sala de aula.
Tornar a Escola um espaço aconchegante com: área esportiva (quadras,
tênis de mesa, xadrez, outros), espaço de convivência (mesas com
tomadas).
Melhorar os recursos tecnológicos dentro de sala de aula (Smart tvs,
tabletes, celular e wifi).
Melhorar os espaços alternativos (sala multimídia, laboratório de informática,
espaço para aprendizagem criativa - Movimento Maker, robótica).
Incentivar o Projeto Proemi e a participação em Feiras externas (Enit,
robótica, Seed/DPTE, outras).
Acreditamos que estas ações contribuem para a motivação e
aprendizagem dos alunos, por isso os usamos de forma contínua e diária.

a

ENCAMINHAMENTOS: Estas ações estão sendo desenvolvidas durante o
mandato da direção.
RESULTADOS:
Acreditamos que estas ações levaram a nossos alunos a terem destaque nos
seguintes pontos:
- Superamos as médias estadual e regional do SAEP/2017 (9º anos e 3º
anos – Português e Matemática).
- Enem ficamos em 4º colocado na região.
- Conseguimos em 2017 o prêmio de escola que inova (feira do ENIT).
-Durante 3 anos corrigimos a defasagem idade série (PAE) aproximadamente

60 alunos avançaram para o 1º ano do Ensino Médio.
- Reduzimos a evasão escolar.
- Plataforma Google (G Suite – For Education) proporcionou ao professor
criar novas metodologias e assim nos inserimos em um novo ambiente de
aprendizagem.
- A aprendizagem criativa (robótica e Proemi), proporcionou que professores
e alunos desenvolvessem novas estratégias de aprendizagem e construção
de projetos em várias áreas do conhecimento.
- Trabalhos em nuvem (contas individuais, Classroom, drive, etc) contribuem
para um aprendizado mais eficiente e conectado)
- Projeto Conectados está inserindo o professor na era digital.
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TEMA: Instâncias colegiadas
TÍTULO: Participação das famílias no processo educativo
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual do Campo Getúlio Vargas – EFM conta
com 40 alunos no Ensino Fundamental, período vespertino, 15 alunos no
Ensino Médio, período noturno, 02 turmas de sala de recurso com 6 alunos no
período matutino e uma turma de Celem – Espanhol com 20 alunos.
No decorrer do trabalho educativo percebemos constantemente, por um lado
o desinteresse dos alunos, e por outro, o próprio desenvolvimento no ensinoaprendizagem. Os pais ou responsáveis, por sua vez, deixam de acompanhar
a vida escolar de seus filhos, atribuindo o ensinar e o educar somente à
escola, justificando a ausência por questões econômicas e sociais. Assim
sendo e, por

sentirmos sobrecarregados e despreparados perante atual

realidade, decidimos elaborar um projeto com o intuito de resgatar valores
que até então pareciam estar perdidos, através de trabalhos que envolvessem

toda a comunidade escolar, fortalecendo assim, o processo de ensino
aprendizagem. Para tanto, focamos no resgate de valores morais, pois
entendemos que para valorizar algo, no caso a escola, tornava-se necessário
uma maior reflexão sobre nossos hábitos e atitudes também na sociedade
como um todo, refletindo sobre o papel como cidadãos detentores de direitos
e deveres, levando-os a refletir sobre a cidadania. No entanto, sabe se que
esta tarefa não cabe somente à escola. A educação ocorre tanto no ambiente
escolar como no convívio familiar. Por isso, torna-se fundamental que ambas
caminhem juntas neste processo.
JUSTIFICATIVA: A partir da necessidade de conscientizar as famílias da
importância da participação na vida escolar de seus filhos, a escola fez a
proposição de resgatar a participação dos pais na perspectiva de que
caminhem juntos em busca da melhoria da aprendizagem dos filhos. Para
apresentar a função social da escola e incentivar a participação dos pais,
realizamos diversas atividades em que estes foram convidados a compartilhar
com seus filhos, como: jogos inter-salas envolvendo os pais e os professores;
gincanas; reeleituras de artistas da região;

diversas visitas a famílias; e

palestras abordando assuntos de interesse da comunidade escolar. Através
deste projeto, conseguimos promover a integração, trocas de experiências,
bem como firmar a importância da participação dos familiares na vida escolar
de seus filhos. Entendemos que isso é imprescindível para a melhoria no
índice da qualidade na educação, pois a família firmando parceria com a
escola promoverá o desenvolvimento do aluno. É através dessa participação
que se desenvolve a consciência social critica e também o sentido da
cidadania para que juntos, família e escola, possamos fazer do espaço
escolar um espaço democrático visando a formação de cidadãos críticos,
participativos e construtores de uma sociedade mais responsável e justa.
OBJETIVO: Contribuir para a melhoria e democratização da unidade escolar,
proporcionando qualidade ao ensino através do compromisso com o processo
pedagógico, possibilitando assim a formação de um cidadão critico, autônomo
participativo e atuante na sociedade da qual faz parte, envolvendo a família
no processo de ensino aprendizagem.

ENCAMINHAMENTOS: Foram realizados visitas as famílias pela equipe
diretiva, onde deixamos claro a importância dos mesmos na vida escolar de
seus filhos e no bom andamento do colégio em todos os setores. Foi realizado
diversas atividades em que os pais foram convidados a participar com seus
filhos, como: jogos inter-salas envolvendo os pais e os professores; gincanas;
reeleituras de artistas da região; entre outras atividades. Foram realizadas
diversas visitas a famílias; reuniões com os pais e palestras abordando
assuntos de interesse da comunidade escolar.
RESULTADOS: Tivemos bons resultados quanto a participação das famílias
na escola, com isso sentimos o interesse significativo por parte dos alunos
quanto ao ensino aprendizagem, pois hoje podemos contar com a
colaboração da maioria dos pais e responsáveis pelos alunos tanto no ensino
aprendizagem como para com outras atividades educativas que a escola
organiza e desenvolve. Enquanto escola, temos a consciência de que não
atingimos a todos e que existe um caminho a percorrer. Caminho esse que
se faz envolvendo escola e família para a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem escolar.

Tamanho máximo do documento: 10 MB.
Salvar o arquivo em formato (.doc)
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TEMA: Instâncias Colegiadas – Grêmio Estudantil
TÍTULO: O protagonismo do Grêmio Estudantil na regulamentação para o
uso do aparelho celular no ambiente escolar e ações de apoio ao
desenvolvimento escolar.
INTRODUÇÃO: Nossa escola se situa na zona leste de Campo Mourão,
atendendo aproximadamente 950 alunos, ofertando educação básica para os
anos finais, ensino médio e também Educação de Jovens e Adultos.
A comunidade em geral é bastante participativa em todas as atividades
promovidas pela escola. Temos instâncias colegiadas democraticamente
eleitas, atuantes e que interatuam na melhoria das condições gerais da
escola e dentre elas, se destaca o Grêmio Estudantil Machado de Assis.
Ao longo de sua trajetória, desenvolve várias ações de impacto no meio

escolar e na comunidade que valorizam o ambiente escolar nos âmbitos da
cultura, esporte, comunicação, social e meio ambiente. Entretanto, como
destaque realizou um plebiscito para a normatização do uso do celular,
quando ainda não havia uma legislação específica sobre o assunto,
complementando e aperfeiçoando o aparato legal recém concebido.
A ação envolveu inicialmente a diretoria do Grêmio que juntamente com
a equipe diretiva discutiu perspectivas para organizar o uso do celular
mediante as necessidades pedagógicas e as exigências legais, recém-criada.
O primeiro passo foi a convocação de um conselho de representantes de
turmas, com os quais foi esboçada uma proposta regulamentando o uso do
celular. A ideia defendida é que o celular pudesse ser utilizado apenas no
horário de intervalo, o documento elaborado continha inclusive as
penalidades caso o que havia sido pactuado não fosse cumprido pelos
alunos.
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que a escola é um espaço que possibilita
intervir na formação de opinião, conceito e consciência dos alunos. Percebese que o uso do aparelho celular em sala de aula sem finalidade pedagógica
é extremamente conflituoso e problemático. A Lei 18.118/14 dispõe sobre a
proibição ao mesmo tempo em que flexibiliza o uso para fins pedagógicos.
Entretanto não abrangeu situações pontuais que exigem postura e tomada de
posição da equipe diretiva.
OBJETIVO: Regulamentar por meio do voto dos alunos o uso do aparelho
celular nas dependências do Estabelecimento de Ensino, fazendo com que os
mesmos respeitem as regras de utilização estabelecidas, uma vez que eles
formularam tal regulamentação.
ENCAMINHAMENTOS: A Diretoria do Grêmio procurou a Equipe Diretiva
para discutirem um melhor encaminhamento para ao uso do celular quando
não havia uma regulamentação específica para o caso. Em comum acordo
convocaram o Conselho de Representantes de Turma para formularem um
esboço de proposta. O documento continha a proposta de utilização
SOMENTE NOS HORÁRIOS DE INTERVALO e apontava inclusive as

penalidades para os casos em que a norma fosse descumprida. O esboço foi
afixado nas salas de aulas e no pátio do colégio, num prazo de 10 dias
recebendo sugestões e críticas. Passo seguinte, a Equipe Diretiva, Diretoria
do Grêmio e Conselho de Representantes de Turma se reuniram para
formatar a proposta definitiva. Para dar pertinência a todo o processo foi
realizado um plebiscito com toda a Comunidade escolar, do qual participaram
920 votantes, sendo aprovada a proposta com 98% dos votos.
Depois de aprovada, a proposta foi incluída no Regimento Interno mediante
adendo, com cópia de todo o processo para o NRE, Conselho Tutelar e
Ministério Público da Vara da Infância e da Juventude.
O protagonismo do nosso Grêmio Estudantil pode ser verificado nas
inúmeras atividades desenvolvidas, entre as quais citamos:


Funcionamento da Radio Escola;

 Reuniões periódicas com o Conselho de Representantes de Turm,as;
 Projeto das Mães: “Faça sua Mãe Feliz”;
 Projeto Paisagismo e Horta;
 Projeto Capoeira;
 Projeto Conscientização da Dengue, entre outros;
 Campeonatos de modalidades esportivas, gincanas e interclasse ;
 Bazar Beneficente do Grêmio;
 Grupos de Dança
 Organização de eventos comemorativos;
 Colaboração na fundação da Escola de Pais;

RESULTADOS:
A Escola é o espaço da construção do conhecimento, da formação cidadã,
realização de sonhos e projetos. Nosso Grêmio Estudantil tem sido um dos
alicerces para que tudo isso se realize, desenvolvendo sua missão com
compromisso e seriedade.

Todas estas ações, projetos e iniciativas descritas anteriormente, contribuem
favoravelmente no ambiente escolar com reflexos na aprendizagem pela
melhor interação dos estudantes com a escola. No caso específico do
Plebiscito,

as

intercorrências

pelo

uso

indevido

do

celular

caíram

drasticamente, e quando elas ocorrem a intermediação fica facilitada uma vez
que por meio do Grêmio, os alunos estabeleceram a regra.
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TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO DO GREMIO ESTUDANTIL NA GESTÃO DA
ESCOLA – CEFGG.
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Frederico Guilherme Giese Ensino Fundamental e Médio, está situado à Rua Espírito Santo, 62 no
Centro de Piên, Paraná. Atende pouco mais de mil alunos vindos da sede e a
grande maioria do interior do município. Nos últimos anos passaram a fazer
parte da clientela alunos trabalhadores e filhos de trabalhadores industriais.
Para desenvolver alguns projetos, melhorias físicas e contribuir com
sugestões, conta com a ajuda da APMF, Conselho Escolar e Grêmio
Estudantil.
JUSTIFICATIVA: Os Estudantes representados pelo Grêmio
Estudantil, junto a Direção, acreditam que o uso de recursos tecnológicos,
melhorias dos espaços dentro e fora de sala de aula (áreas de convivência),
espaços esportivos e projetos contribuem para a motivação e a
aprendizagem dos alunos, por isso os usam de forma contínua e diária.

OBJETIVO:
Nós do Grupo Diretivo temos como objetivo principal: Buscar constantemente
atender as necessidades da comunidade escolar, proporcionando meios para
um eficiente ensino científico, valorizando o autoconhecimento, a cultura
individual, o senso de justiça, a transformação da sociedade entre todos os
envolvidos.
Compartilhar decisões e informações na busca de uma qualidade da
Educação que envolva as diversas instâncias colegiadas, num diálogo
constante.
Estabelecer estratégias para que os alunos permaneçam na escola e que
tenham sucesso, concluindo os níveis de ensino em idade adequada.
Procurar em especial com o Grêmio Estudantil aprofundar a relação de
participação na Gestão escolar, respeitando as suas opiniões e
oportunizando ações que partem das necessidades dos estudantes e assim
permitindo a modificação do ambiente escolar.
Buscar através do uso de recursos tecnológicos (acesso rápido a informação
- wifi), assim melhorar a qualidade de pesquisa, acesso a plataforma google Classroom, RCO, e entretenimento fora de sala de aula.
Tornar a Escola um espaço aconchegante com: área esportiva (quadras,
tênis de mesa, xadrez, outros), espaço de convivência (mesas com
tomadas).
Melhorar os recursos tecnológicos dentro de sala de aula (Smart tvs,
tabletes, celular e wifi).
Melhorar os espaços alternativos (sala multimídia, laboratório de informática,
espaço para aprendizagem criativa - Movimento Maker, robótica).
Incentivar o Projeto Proemi e a participação em Feiras externas (Enit,
robótica, Seed/DPTE, outras).
Acreditamos que estas ações contribuem para a motivação e
aprendizagem dos alunos, por isso os usamos de forma contínua e diária.

a

ENCAMINHAMENTOS: Estas ações estão sendo desenvolvidas durante o
mandato da direção.
RESULTADOS:
Acreditamos que estas ações levaram a nossos alunos a terem destaque nos
seguintes pontos:
- Superamos as médias estadual e regional do SAEP/2017 (9º anos e 3º
anos – Português e Matemática).
- Enem ficamos em 4º colocado na região.
- Conseguimos em 2017 o prêmio de escola que inova (feira do ENIT).
-Durante 3 anos corrigimos a defasagem idade série (PAE) aproximadamente

60 alunos avançaram para o 1º ano do Ensino Médio.
- Reduzimos a evasão escolar.
- Plataforma Google (G Suite – For Education) proporcionou ao professor
criar novas metodologias e assim nos inserimos em um novo ambiente de
aprendizagem.
- A aprendizagem criativa (robótica e Proemi), proporcionou que professores
e alunos desenvolvessem novas estratégias de aprendizagem e construção
de projetos em várias áreas do conhecimento.
- Trabalhos em nuvem (contas individuais, Classroom, drive, etc) contribuem
para um aprendizado mais eficiente e conectado)
- Projeto Conectados está inserindo o professor na era digital.
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TÍTULO: Fortalecendo liderança: A atuação do Grêmio Estudantil.
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Igléa Grollmann oferta o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio. Conta com 1.009 estudantes matriculados
em dois turnos, a saber: manhã e tarde.
Quando necessário os estudantes recebem apoio pedagógico na Sala de
Apoio à Aprendizagem. Já os estudantes público alvo da educação especial,
conforme legislação vigente, recebem atendimento especializado em
contraturno na Sala de Recursos Multifuncional e no turno com Professor de
Apoio

à

Comunição

Alternativa

ou

Professor

Apoio

Educacional

Especializado.
Realizamos, desde 2016, um trabalho que consideramos importante e muito

significativo para a comunidade escolar, sendo ele o “acompanhamento e
fortalecimento da atuação do Grêmio Escolar”. Diferentes ações foram
desenvolvidas e outras estão programadas, todo o processo está centrado no
Plano de Ação do Grêmio Estudantil, considerando a etapa de elaboração,
execução e avaliação do mesmo, bem como no envolvimento, participação e
atuação do corpo discente e docente.
JUSTIFICATIVA: Quando participamos do processo de escolha da direção
escolar, ouvimos a comunidade escolar sobre as necessidades da mesma e
uma fragilidade que ficou evidente, naquela ocasião, foi a atuação do Grêmio
Estudantil. Deste modo, ao elaborarmos o Plano de Ação da Direção,
incluímos uma proposição na Dimensão Gestão Democrática tendo como
desafio: “Fortalecer, fomentar, incentivar o Grêmio Estudantil com a presença
de um professor-orientador”. A partir deste momento, iniciamos um trabalho
com muitas ações. O fortalecimento do Grêmio proporcionou um crescimento
efetivo do grupo de estudantes que compõe a diretoria, como também o
exercício da cidadania e da democracia. Favoreceu de forma muito
significativa, a representatividade desta grande parcela da comunidade
escolar e a valorização de sua presença na tomada de decisões do coletivo.
Desde o ano de 2016, o Grêmio tem sido acompanhado de perto pela equipe
diretiva e estimulado a vencer os desafios próprios de sua missão. Nosso
público-alvo foram os estudantes, visando a constituição de uma liderança
saudável e participativa e a construção do sentimento de pertencimento de
todos os estudantes desta Instituição de Ensino pelo testemunho e atuação
de todo o Grêmio.
OBJETIVO: Promover o constante fortalecimento da atuação do Grêmio
Estudantil nas várias áreas de atuação: Liderança Juvenil, Gestão
Democrática e desenvolvimento de ações que contribuem com o processo
educativo.
ENCAMINHAMENTOS: Nos três últimos anos, foram desenvolvidas diversas
ações por parte da equipe gestora da escola, a fim de promover a efetividade

das atividades do Grêmio Estudantil. Primeiramente, a direção buscou
organizar o grupo de estudantes desta instância colegiada, de modo que
pudessem elaborar seu Plano de Ação e que cada membro, na sua função, o
desenvolvesse com responsabilidade. As reuniões foram feitas, a princípio,
com o auxílio da direção da escola, onde as pautas das mesmas foram
elaboradas e as Atas registradas com as devidas orientações. Conforme as
ações foram acontecendo, a equipe diretiva foi fomentando novas,
incentivando o Grêmio a uma maior aproximação com o corpo discente,
buscando nele apoio e a sugestão da atuação dele no âmbito escolar. A
Diretoria do Grêmio Estudantil foi incentivada, pela direção, a participar de
reuniões e encontros promovidos pelo NRE, nos quais outros Grêmios
Estudantis trocam experiências. Além disso, com o Estatuto do Grêmio
Estudantil tendo sido elaborado, com o auxílio da professora responsável em
acompanhá-lo, as funções ficaram esclarecidas, bem como a correta
substituição de membros, algo que antes não ocorria a contento. Com a parte
legal funcionando corretamente, o Grêmio Estudantil, alcançou a autonomia
necessária à efetivação de seu plano. Diante disso, no ano de 2016, o
Grêmio, com o apoio dos professores e o corpo discente, realizou o Projeto
Compostagem, o qual foi premiado na VI Mostra Científica do Parque
Cinturão Verde, evento que acontece em nosso município, promovido pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ademais, seus membros eram
constantemente incentivados a participarem das reuniões agendadas. Já no
ano de 2017, a equipe diretiva da escola e o presidente do Grêmio Estudantil
continuaram a incentivar seus membros a participar das reuniões mensais,
trazendo as propostas do corpo estudantil; a realização de concursos
culturais; a mobilização das turmas na organização das salas e o cuidado
com a limpeza e conservação do espaço escolar; a realização das atividades
de interclasse, aos sábados, fora do Calendário Escolar; a realização do
concurso para a criação da bandeira da escola, com o acompanhamento das
professoras de Arte; a realização da campanha da troca do uniforme da
escola; a realização de uma rifa, para fins de apoio financeiro à própria
instância; a realização de palestras, especialmente na área da saúde e do
meio ambiente. Neste ano de 2018, várias ações foram executadas, como a

recepção dos estudantes no início do ano letivo; a revitalização do espaço
escolar, com o plantio de flores e de árvores e a colocação de pneus, como
floreiras; o apoio à Campanha do Agasalho e a retomada da Agenda 21; a
promoção da Rifa do dia das mães e a realização dos jogos interclasse.
Estão previstas ainda no Plano de Ação deste ano letivo, as seguintes ações:
o show de talentos, no dia do estudante, a organização do pleito eleitoral do
novo Grêmio Estudantil, bem como sua posse. Todas as ações efetivadas
pelo Grêmio só acontecem com a autorização prévia da equipe diretiva da
escola.
RESULTADOS: Um dos maiores avanços obtidos e resultados alcançados
diz respeito ao desenvolvimento da autonomia do grupo de estudantes que
compõem o Grêmio Estudantil, a efetivação das atividades propostas em seu
Plano de Ação e a responsabilidade que os membros desenvolveram nas
suas funções. Além disso, houve também a valorização da comunidade
escolar, pelas ações promovidas pelo Grêmio Estudantil – sua visibilidade,
enquanto Instância Colegiada, ganhou novo olhar. Confirmou-se também
como resultado, que as ações do Grêmio vêm ao encontro com o Plano de
Ação da escola.
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TEMA: INSTÂNCIAS COLEGIADAS
TÍTULO:

APMF: Adote Uma Sala de Aula

INTRODUÇÃO
O Colégio Estadual Professor Aídes Nunes Da Silva oferta o Ensino
Fundamental anos finais e Curso de Formação Docente, com 432 alunos. Está
localizado no município de Congonhinhas, no Norte do Estado e tem como
princípio buscar e ofertar uma qualidade de ensino e aprendizagem de acordo
com os princípios emanados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Ao longo dos anos, toda estrutura física sofreu com a ação do tempo
e necessitava de manutenções e correções periódicas. Quando assumimos a
nova função para gerir a Instituição, nos deparamos com o desafio de
reestruturar todo o prédio escolar, pois o mesmo encontrava-se em situação
crítica, goteiras, pisos quebrados e soltos em todas as salas de aula, pintura
totalmente deteriorada, instalações elétricas inadequadas, quadra
poliesportiva sem condições de uso, banheiros todos danificados e
ineficientes, dentre outros. A partir de uma reunião no início do ano de 2017,
com todos os agentes, equipe pedagógica, equipe gestora e corpo docente,
surgiu a ideia do projeto Adote Uma Sala de Aula, liderado pela APMF em
conjunto com a comunidade escolar.

JUSTIFICATIVA:
Tendo em vista todas as precariedades físicas constatadas no prédio onde
funciona a instituição, foi contemplado no Plano de Ação a iniciativa que
pudesse viabilizar ambiente estrutural agradável e adequado para que todas
as atividades pedagógicas pudessem ser desenvolvidas satisfatoriamente,
tendo em vista o processo ensino aprendizagem com qualidade.
OBJETIVO:
Proporcionar ambientes estruturais adequados para o bom desenvolvimento
pedagógico.
ENCAMINHAMENTOS:
A princípio, foi realizada uma reunião com ata lavrada junto aos pais e
instâncias colegiadas para apresentação da proposta, tendo em mãos a
projeção dos recursos a serem utilizados. Foi apresentada a maneira de como
seria a adoção de cada sala de aula e ficou definido que um conjunto de
professores, pais e alunos ficariam responsáveis para recuperar, preservar e
cuidar do espaço reestruturado. A partir do consentimento em massa, deu
início à campanha, com arrecadação de 450 metros de piso cerâmico, 120
sacos de argamassa, 35 sacos de cimento, 5 metros de areia e oferta de mão
de obra para assentamento dos pisos. Conseguimos arrecadar seis lata de
tinta látex de 18 litros, para corrigir a pintura de oito salas de aula.
No recesso escolar, os pais dos estudantes e alguns alunos, com mão de obra
especializada, se prontificaram a executar a troca dos pisos, pintura das
paredes, troca e correção de portas, substituição de fechaduras.
Os quadros de giz de oito salas de aula foram reestruturados, o forro de duas
salas foi trocado totalmente.
RESULTADOS:
Toda a comunidade escolar sentiu-se envolvida na colaboração com ações
desencadeadas para o bem estar dos estudantes matriculados em nossa
instituição de ensino, com os espaços melhorados e reestruturados
proporcionando não somente prazer em permanecer num ambiente agradável,
mas também os estudantes e a comunidade passaram a cuidar e conservar
os espaços escolares (salas de aula). Esse interesse estendeu-se para o
processo educacional que requer ações construídas coletivamente.
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TEMA: Instâncias Colegiadas
TÍTULO: As Instâncias Colegiadas como meio de efetivação da gestão democrática na
escola.

INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Emílio de Menezes possui atualmente 1479 matrículas nas Séries
Finais do Ensino Fundamental, nos três anos do Ensino Médio e em Atividades
Complementares. Seu funcionamento ocorre em três turnos (19 turmas pela manhã, 19
turmas à tarde e 03 turmas à noite) e desenvolve vários projetos extraclasses: judô,
capoeira, Jazz, xadrez, sala de apoio e futebol.
Como qualquer outra comunidade escolar, mantinha um baixo índice de participação
das famílias e profissionais da educação no processo de tomada de decisões dentro da
escola. Não tinha um Grêmio Estudantil formado e a participação da APMF e Conselho

Escolar era sempre reduzida e somente pró-forma, isto é, os poucos membros que
frequentavam as reuniões basicamente referendavam as decisões tomadas pelos
diretores.
Isso redundava num grande distanciamento entre os gestores e a comunidade, de
forma que não havia muito reconhecimento do espaço escolar como pertencimento à
comunidade que a ela servia. Isto levou à um processo de degradação nas relações
entre os envolvidos no processo pedagógico, que era possível de se ver claramente
também na estrutura do prédio e no afastamento das famílias do ambiente escolar.
O grande desafio, portanto, era uma política reversa, abrindo espaço para a
participação dos alunos através da recriação do Grêmio Estudantil, chamando a
comunidade à participação por meio de assembleias, comissões e reuniões e,
principalmente, criando espaços de vivência familiar dentro do espaço escolar, com
festas e formações, tudo isso visando o desenvolvimento de um senso coletivo que
melhorasse

e

transformasse

a

escola

estruturalmente,

disciplinarmente

e

epistemologicamente.
JUSTIFICATIVA:
A escola representa aproximadamente 30% do processo de aprendizagem de um ser
humano, sendo que a família e o educando compõem os outros 70% restantes. Assim,
um processo pedagógico que não envolva efetivamente a escola, o aluno e a família na
busca coletiva de práticas pedagógicas e vivências humanas formativas, não tem como
dar certo. Quando nos unimos, através das Instâncias Colegiadas, conseguimos dar
identidade ao espaço escolar e reconhecer-nos enquanto agentes de transformação.
No Colégio Estadual Emílio de Menezes, a atual gestão encontrou o seguinte
panorama:
Escola degradada estruturalmente: banheiros acabados e malcheirosos, biblioteca
reduzida e com poucos livros atualizados, muitas goteiras, piso das salas solto, quadros
caindo ou com furos, muros isolando áreas com sujeira e mato, muito lixo e
desorganização.
Indisciplina: reclamações quanto ao uniforme, quantidade enorme de alunos chegando
atrasados, pouca presença dos pais na escola, enfrentamentos entre alunos e
professores, educandos que não faziam tarefas, brigas entre alunos e drogas.
Perda de foco no conhecimento: alunos pouco motivados para a continuidade dos
estudos, objetivo na nota somente, pouca participação nas avaliações externas, a
escola como um castigo, formação acadêmica e burocrática, muitas aulas vagas com

educandos no pátio e nenhum estímulo à leitura.
Assim, o grande desafio era construir um plano de ação que buscasse atender à esses
três pilares: estrutura, disciplina e conhecimento. Porém, isso jamais seria possível sem
a participação de todos: pais, alunos, professores, funcionários e comunidade em geral.
Dessa forma, foi-se progressivamente criando espaços e buscando ocupá-los com
aqueles que têm esse direito, visto que só assim poder-se-á almejar a transformação. A
gestão democrática é a única forma possível de se fazer uma escola com identidade e,
por consequência, com algum sucesso. Fortalecer e empoderar os agentes do processo
educativo viabiliza cada vez mais uma educação de qualidade e humanizante, sendo
então condição sine qua non para se construir a “escola que queremos”.
OBJETIVO:
Reativar os espaços de participação, dando transparência nas ações da gestão e
reconhecimento mútuo por parte de todos os agentes envolvidos no processo
educativo;
Tomada de decisões coletivas que fortaleçam a gestão e possibilitem as
transformações necessárias: estrutura, disciplina e conhecimento.
Estabelecimento de uma escola com identidade e qualidade, dando orgulho a quem
nela vive e constrói sua base epistemológica;
Viabilizar uma escola pública de qualidade e consciente do seu papel social, mesmo
na ausência de investimentos governamentais.
ENCAMINHAMENTOS:
Já na Semana Pedagógica de fevereiro de 2016 montou-se com os docentes e
funcionários o Plano de Ação do ano que seria apresentado às Instâncias Colegiadas e
que tinha como base o Plano de Ação da gestão eleita.
Logo no primeiro mês da gestão realizou-se a reunião com a APMF e Conselho Escolar
(não se tinha o Grêmio Estudantil, pois havia sido destituído há 25 anos) e expôs-se
nosso plano de ação para os quatro anos e aquele, para 2016, construído com os
profissionais da escola. Explicou-se a intenção em se caminhar para uma gestão
democrática e se montou coletivamente uma pauta para a primeira Assembleia da
Comunidade, ocorrida no mês de março de 2016.
Na primeira assembleia foram aprovadas várias ações importantes para a gestão:
Formou-se uma comissão, com pais, alunos, professores e funcionários, para discutir
o uniforme escolar e suas demandas, tema este que seria discutido e aprovado na
segunda assembleia em setembro daquele ano;

Formou-se uma comissão para discutir o sistema de avaliação da escola;
Aprovou-se o plano de ação da escola do ano de 2016, inclusive com planejamento
financeiro;
Criou-se o “envelope”, isto é, todos os meses os educandos e profissionais da
educação teriam em suas mãos um envelope onde pode ser inserido uma contribuição
voluntária e entregue na secretaria, de forma que ninguém ficasse sabendo se
contribuiu e o valor. Os valores arrecadados são depositados na conta da APMF e
revertem para as reformas necessárias e compra de livros de literatura;
Realizou-se a inserção de comemorações na escola (dia das mães, dos pais, alunos,
professores e funcionários), de forma a valorizar estes agentes e criar espaços de
vivência;
Criou-se a Gincana de Integração, onde durante o período letivo são realizadas provas
cooperativas, integrando alunos e professores que interagem buscando desenvolver
valores como solidariedade, autoridade, respeito, etc., e desenvolvem atividades dentro
do planejamento didático com acompanhamento do setor pedagógico;
Formou-se uma comissão para a reconstrução do Estatuto do Grêmio Estudantil, bem
como desenvolver a eleição da primeira diretoria.
A comissão do Grêmio começou a trabalhar e em agosto de 2016 realizou-se a primeira
eleição. Neste ano de 2018 aconteceu a segunda eleição com a participação de 04
chapas, o que demonstra uma vontade enorme dos educandos em fazerem parte de
todo o processo pedagógico em que estão inserido.
Nesses dois anos e meio de gestão, tem-se mantido 01 reunião mensal das Instâncias
Colegiadas e 02 assembleias anuais da comunidade (geralmente em março e
setembro), onde todas as decisões são compartilhadas, os planejamentos pedagógicos
e financeiros são coletivos e todas as questões são discutidas e decididas com a
participação de todos os que querem fazer a “escola que sonhamos”.
As reuniões das Instâncias Colegiadas têm a participação de um grande número de
membros, normalmente contando com a representação de todos os segmentos da
comunidade escolar. Busca-se manter um clima familiar e descontraído, sempre
fazendo uma confraternização no final.
A APMF tem mantido a prestação de contas em edital e apresenta-as regularmente nas
reuniões e assembleias, de forma a dar mais transparência e credibilidade à gestão.
RESULTADOS:
* Estutura (recursos do envelope, cantina, Fundo Rotativo e PDDE):

Foram trocadas 83 telhas quebradas e substituídas as madeiras podres;
Substituiu-se o piso de todas as 19 salas de aula, corredores, saguões e do auditório;
Houve a troca dos 19 quadros-negros;
Pintou-se as 19 salas de aula, corredores, saguões e auditório;
Colocou-se cerâmica até a metade da parede nos corredores e saguões;
Foram reformados completamente os banheiros masculino, feminino e adaptado;
Se reestruturaram os jardins, abrindo espaços para ociosos para uso dos alunos;
Trocou-se as telhas vazadas e quebradas da quadra coberta;
 Foram revitalizadas toda a iluminação do pátio da escola para as aulas do período
noturno;
Comprou-se mais de 2000 títulos de livros novos de literatura atual para a biblioteca;
Foi reformada a sala para onde foi destinado o depósito de merenda;
Reformou-se completamente a cozinha escolar;
Se ofereceu todo o material necessário para as aulas (materiais de Educação Física,
22000 cópias de xerox por mês aproximadamente, material de laboratório, etc.);
* Disciplina:
Aprovou-se coletivamente as regras do uniforme escolar e, com recursos próprios ou
doações, a APMF já atendeu mais de 50 famílias que não tinham condições de
comprar;
Praticamente 100% dos nossos educandos vêm diariamente de uniforme completo e
dentro das regras, aumentando a identidade e a segurança;
Diminuiu-se drasticamente o índice de alunos atrasados, envolvendo cada vez mais as
famílias na solução deste problema;
Realizou-se festas comemorativas onde foram servidos gratuitamente alimentos,
adquiridos com recursos da APMF, visando a melhoria das relações família/escola:
a) 2016: dia das mães em sala com homenagens e confraternização – dia dos pais e
estudantes num sábado com costela de chão – confraternização de final de ano de
professores e funcionários com a noite da pizza.
b) 2017: dia das mães com confraternização nas salas e homenagens na quadra – dia
dos pais com noite do choripán (sandwiche argentino) – dia dos professores e
funcionários com almoço de churrasco – confraternização de final de ano com noite da
pizza.
c) 2018: dia das mães com bolo de 160 kg e 8 metros de comprimento, servido com

café, leite, chá, pão e patê;
Produziu-se uma agenda personalizada por onde a família acompanha o
desenvolvimento dos filhos e, inclusive, se convoca todas as famílias para conversas
pedagógicas quando o educando deixa de fazer tarefas, falta muito, é indisciplinado, tira
notas baixas, etc., de modo atuar em conjunto na mudança de comportamento e melhor
aproveitamento escolar. Isso elevou o índice de aproveitamento dos educandos e
melhorou a participação da família na escola;
Foram realizadas trimestralmente a Escola de Pais, onde convoca-se as famílias para
participarem de palestras sobre educação dos filhos, indisciplina, problemas da escola,
etc., visando formar e informar as famílias em relação aos desafios que se apresentam
na atualidade e as possibilidades de se fazer uma educação cada vez melhor. Após as
reuniões há a entrega de boletins. Assim, se melhorou o reconhecimento da
comunidade frente ao papel social da escola e a inserção das famílias de forma mais
ativa na vida escola dos nossos estudantes;
Criou-se a Gincana de Integração, realizada durante o ano letivo e que visa
desenvolver uma relação mais próxima entre educadores/educandos e educandos entre
si. São desenvolvidas provas colaborativas que visem desenvolver valores como
solidariedade, respeito e coletividade;
Houve uma grande melhora no senso de pertencimento entre os educandos,
principalmente com a participação efetiva do Grêmio Estudantil nas atividades da
escola, e o reconhecimento da autoridade dos professores e da gestão.
* Conhecimento:
Até 2016 nunca a escola tinha conseguido nenhuma medalha ou menção honrosa na
OBMEP. Em 2016 a escola teve 10 menções honrosas e 02 medalhas (01 de prata e 01
de bronze) e em 2017 obteve-se 09 menções honrosas e 01 medalha (bronze).
Em dois anos avançou-se no número de educandos que foram para as universidades:
de 36 alunos em 2015 passou-se para 67 educandos em 2017 acessando as
faculdades;
Nesses mesmos dois anos multiplicou-se o índice de aprovados em universidades
federais: de 03 alunos em 2015 para 15 educandos em 2017 que conseguiram suas
vagas em universidades públicas federais;
Melhorou-se significativamente os índices de aproveitamento escolar, atingindo um
índice de 93% aprovação. Nessa linha também diminuiu-se em 5% o número de
educandos aprovados por conselho de classe, ou seja, aprovou-se mais e com mais

conhecimentos;
Avançou-se no reconhecimento da escola dentro da comunidade, sendo que o Colégio
Emílio tem se tornado uma referência e procurado pelas famílias para formação de seus
filhos. Somente nos sextos anos temos uma fila de 64 famílias interessadas numa vaga.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO

NRE:

DOIS VIZINHOS

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

COLÉGIO ESTADUAL VINICIUS DE
MORAES

MUNICÍPIO:

DOIS VIZINHOS

DIRETOR (A):

JEAN FÁBIO BORDIGNON

E-MAIL DA ESCOLA:

DVZVINICIUS@SEED.PR.GOV.BR

AUTOR (ES):

JEAN FÁBIO BORDIGNON

TEMA: PROJETO MUSICALIZAÇÃO
TÍTULO: PROJETO MUSICALIZAÇÃO
INTRODUÇÃO:
 Título da ação: Projeto de Musicalização
•

Público envolvido: estudantes da Rede Municipal e Estadual,
professores, funcionários, equipe pedagógica, direção, instâncias
colegiadas, comunidade externa;

•

Tempo de execução: Anual

•

Número de alunos: 562

•

Tema da Ação: Instâncias Colegiadas

• JUSTIFICATIVA: Visto o potencial e a vontade dos alunos com a modalidade

e pela oportunidade de termos o professor Pedro Nelson Moraes ser
readaptado pelo grande conhecimento em música. Público-Alvo para atender
a comunidade escolar alunos e familiares.
OBJETIVO: Fortalecer os laços de amizade perante a comunidade escolar e
seus famílias, a fim de desenvolver atributos musicais para posterior abrir
oportunidades para apresentações escolares.
ENCAMINHAMENTOS:
 Participou em Eventos de Escola Estadual;
•

Abertura de Congresso na Rede Municipal;

•

Organiza o Canta Vinicius;

•

O Colégio adquiriu um teclado paras as aulas e os demais
instrumentos o professor tem emprestado para o colégio;

RESULTADOS: Os alunos que frequentam o Projeto estão mais socializados
na escola e na comunidade, melhoria no aprendizado através da música;
• A comunidade estão se sentido mais valorizados por retornar a escola
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TEMA: INSTÂNCIAS COLEGIADAS
TÍTULO: FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS/
ATUAÇÃO DIRETA NA INSTITUIÇÃO.
INTRODUÇÃO:
A criação do Colégio Estadual Professor Flavio Warken, se deu em 25 de
fevereiro de 1991, pela resolução n.º 651/91 com o nome de Escola Estadual
Vila “C” – Ensino de 1º Grau.
A criação teve por finalidade atender comunidade escolar do Bairro
Vila “C” e circunvizinhos que, pelo término da construção da Usina
Hidrelétrica de Itaipu ficaram sem o atendimento do Colégio Particular que ali
estava instalado.
Em 06 de Julho de 1993, de acordo com a Resolução n. º 3.684/93, a
Escola Estadual Vila “C” – Ensino de 1º Grau, passou a denominar-se

Escola Estadual Professor Flávio Warken – Ensino de 1º Grau, em
homenagem ao Prof. Flavio Warken, que atuou na educação pública por um
longo período. Em 25 de Novembro de 1993, com a Resolução n. º 6.304/93,
foi autorizado à implantação do ensino de 2º Grau Regular com o Curso de
Educação Geral – Preparação Universal, que começou a funcionar em 1994.
Em 31 de Março de 1994, de acordo com a Resolução n.º 1.852/94, foi
autorizado o funcionamento do ensino de 2º Grau Regular com o Curso de
Educação Geral – Preparação Universal e a unidade passou a ser
denominado Colégio Estadual Prof. Flávio Warken – Ensino de 1º e 2º Graus.
No ano de 2009 iniciou curso técnico, profissionalizante em Edificações
integrado e subsequente, para formação de mão de obra qualificada no ramo
da construção devido demanda da comunidade como possibilidade de
capacitação para inserção no mercado de trabalho, hoje contamos com 25
turmas do Ensino Fundamental, 13 turmas do Ensino Médio, 3 turmas do
Ensino Médio Integrado ao curso Técnico em Edificações e 3 turmas do
Curso Técnico em Edificações na modalidade Subsequente.
JUSTIFICATIVA:
Ao realizarmos reflexões sobre nossas ações, partimos do pressuposto de
que a prática pedagógica visa agir sobre a realidade social, então
precisamos ter claro onde queremos chegar, precisamos identificar os
objetivos da educação e caminhar sobre eles no sentido de alcançá-los.
Sabemos que a educação por si só não irá resolver os problemas vividos
pela comunidade onde a escola está inserida, porém, entendemos que os
espaços que se abrem para a participação da sociedade dentro das escolas,
de modo particular através das APMF, Conselhos Escolares, Grêmios
estudantis, entre outros, poderão facilitar o processo de interação e inclusão.
De acordo com Azevedo e Gracindo, por exemplo: A escolha democrática
dos dirigentes escolares e a consolidação da autonomia das escolas
alinham-se aos colegiados com a finalidade de desvendar os espaços de
contradições gerados pelas novas formas de articulação dos interesses
sociais. A partir do conhecimento destes espaços, certamente presentes no
cotidiano da vida escolar e das comunidades, é que será possível ter os

elementos para a proposição e construção de um projeto educacional
inclusivo (2004, p.34). A gestão democrática da educação, “trabalha com
atores sociais e suas relações com o ambiente, como sujeitos da construção
da

história

compromisso”

humana,

gerando

(BORDIGNON;

participação,

GRACINDO,

corresponsabilidade

2001,

p.12).

A

e

gestão

democrática exige uma postura democrática, e esta revela a forma de
encarar a educação, os envolvidos no processo educativo, bem como a
comunidade local, entendemos que se buscarmos a democracia dentro da
escola, não podemos ficar só no processo de colaboração e adesão às
decisões tomadas pela direção da escola. Para isso é necessário a abertura
à espaços de encontros, discussão e trocas, enfim, para o diálogo e o
respeito pelo pensar diferente de todos os envolvidos, pois é no debate das
idéias que há o fortalecimento das ações. As decisões então tomadas serão
coerentes com a necessidade aí exposta, evidenciando-se assim, a
transparência do gestor, bem como das instâncias colegiadas, pois na
medida em que as decisões partem do grupo, demonstra-se engajamento
pela mesma causa, neste caso, a escola.
Nessa direção, entendemos que as instâncias colegiadas, APMF e Conselho
Escolar, possuem um importante papel na gestão democrática da escola, se
forem utilizadas como instrumentos comprometidos com a construção de
uma escola de qualidade e comprometidas com os interesses das classes
populares. Se a finalidade da educação é a formação do indivíduo, então a
escola também deve ser espaço de exercício de democracia, onde a gestão
possa propiciar a participação de todos os segmentos que fazem parte do
ambiente escolar, tanto dentro da escola, como de sua comunidade local.
Assim, é que, na vivência desse trabalho coletivo, a gestão adquire uma
dimensão política articulada à construção do trabalho colegiado. Dessa
mesma forma, assim como a democracia sustenta-se em princípios de justiça
e de igualdade que incorporam a pluralidade e a participação, a autonomia
da escola justifica-se no respeito à diversidade e à riqueza das culturas
brasileiras, na superação das marcantes desigualdades locais e regionais e
na abertura a participação (1995, p.99). Trata-se de um processo que deve

considerar o coletivo dos que nela trabalham, estudam e dividem seus
momentos culturais. Mas este processo só se efetiva através de atitudes que
visem o bem comum, na qual as decisões nasçam das discussões coletivas,
envolvendo todos os segmentos da escola num processo pedagógico.
Portanto, para que haja a participação efetiva dos membros das instâncias
colegiadas, é necessário que o gestor, juntamente com todos os segmentos
da escola crie um ambiente propício, estimulando o trabalho coletivo, só aí a
comunidade sentir-se-á como parte da escola, pois verá que seus
argumentos e projetos foram ouvidos.

OBJETIVO:
-Organizar os segmentos, de modo a buscar seus direitos para que a escola
cumpra a missão de ensinar, que os conhecimentos sejam realmente
definidos como prioridade.
-Fazer com que as Instâncias estejam presentes em todo o processo
educativo, também com papel decisório e não somente com fins lucrativos
como tem acontecido e algumas vezes ainda vistos como inconvenientes.
- Proporcionar espaço de discussão e mudança na prática, mas esse espaço
deve ser tomado como necessário à instância ao qual se faz parte. A
insuficiência do processo democrático leva dificuldades para as escolas e
sua administração, e aí se colocam todos, professores, equipe pedagógica,
direção, e instâncias colegiadas.
-Buscar a unidade de pensamento e consequentemente de metas e
objetivos;
-Democratizar

a

gestão,

passando

pelo

fortalecimento

das

ações

compartilhadas com as instâncias.
- Buscar na coletividade,
vivenciados no âmbito escolar

alternativas para as questões e problemas

ENCAMINHAMENTOS:
Quando esta equipe gestora em 2009 assumiu, tínhamos em mente as
dificuldades que esta instituição enfrentava quanto a participação efetiva da
comunidade, enfrentando essas mesmas dificuldades no ano de 2013 em
conversa com toda a equipe e buscando solução para a mesma, houve uma
colocação de uma professora presente de que deveríamos mudar o foco e ao
invés de buscar mudanças na postura dos pais, deveríamos investir mais na
participação dos próprios alunos “ é mais fácil você desenvolver hábitos em
adolescentes do que mudar hábitos de pessoas já adultas”, dessa forma
fomos atrás de representantes de instituições que representavam os
estudantes de Foz do Iguaçu, para que este juntamente com a equipe
gestora (Direção e Equipe Pedagógica), pudesse desenvolver um trabalho de
conscientização da importância das Instâncias Colegiadas dentro das
escolas, esse processo levou praticamente sete meses entre o inicio das
atividades até a eleição e nomeação da primeira equipe do Grêmio
Estudantil, desde então a atuação desta instância tem sido muito satisfatória,
com autonomia e produtividade, com ações como :
- Participação efetiva nas decisões da escola;
- Festivais Culturais;
- Gincanas;
- Rodas de conversa;
-Curso de uso de software;
-Apoio para as ações efetuadas na escola, desde a manutenção quanto para
as práticas pedagógicas;
- Busca de inovações e aplicação das mesmas para a instituição;
-Torneios e atividades esportivas das mais diferentes modalidades;
Com isso percebemos que são as instâncias colegiadas juntamente com o

gestor, equipe pedagógica e professores é que precisam se mobilizar
buscando a transformação dentro da escola e “através de seus muros”, pois
estes são os maiores interessados na autonomia, a qual muitas vezes é
mascarada , dando-se a falsa impressão de autonomia, mas que no percurso
percebe-se a sua impotência.

RESULTADOS
A participação tem se revelado um anseio e ao mesmo tempo uma
implicação para os envolvidos no processo educacional, pois ao mesmo
tempo em que se espera o compartilhar da gestão, se limita de algumas
formas, sendo mais colaborativa do que crítica. As práticas participativas
precisam ser mais abrangentes e envolventes nos diversos sentidos, não
somente como sinônimo de presença ou colaboração nas instâncias. O que
percebemos é que embora haja abertura, via Estatutos para a prática
participativa, as famílias ainda estão limitadas aos números de membros da
APMF e Conselho Escolar, através de seus representantes legais, os quais
em momentos de decisão se fazem representar. A participação não pode
ficar somente na discussão e análise, é preciso que a abertura se dê através
da efetivação dos mecanismos de ação, onde se construam os objetivos
pretendidos em benefício da escola da qual se faz parte. Se quisermos que a
escola seja espaço de politização, precisamos mudar a prática que aí está. E
isso perpassa pela gestão, onde a distribuição da autoridade deve ser
efetivamente compartilhada com suas instâncias. Diante dessa realidade, é
crucial que o gestor compreenda que ao distribuir o poder a ele conferido
seja através de eleição ou indicação, não estará perdendo poder, mas
dividindo responsabilidades em conformidade com todos os envolvidos da
escola. “A participação da comunidade na escola, como todo processo
democrático, é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a
necessidade de se refletir previamente a respeito dos obstáculos e
potencialidades que a realidade apresenta para a ação.” (PARO, 1998, p.1718

.
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TEMA: Instâncias Colegiadas
TÍTULO:
A importância da atuação das instâncias colegiadas na implantação da
proposta de Ensino Médio Integral no Colégio Estadual Guilherme de
Almeida - Ensino Médio Normal
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Guilherme de Almeida - Ensino Médio Normal está
situado no Centro do município de Santa Izabel do Oeste - PR, telefone (46)
3542-1579, tendo sua dependência administrativa pertencente à SEED,
Núcleo Estadual de Educação de Francisco Beltrão.
Atende atualmente 484 alunos distribuídos em 15 turmas no total. Possui 234
matrículas no Ensino Médio Regular. As disciplinas estão distribuídas em

trimestres, 04 turmas de Ensino Médio Profissionalizante do Curso de
Formação de Docentes da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, totalizando 116 alunos.
Além disso, o Colégio possui 5 turmas de Ensino Médio Integral, implantado
em 2017, que será ofertado de forma gradativa, até contemplar todas as
turmas do período diurno do Ensino Médio Normal em 2019, com 134
matrículas. Possui dois Componentes Curriculares Obrigatórios que são:
Protagonismo Juvenil e Mundo do Trabalho, e os Componentes Curriculares
Eletivos, optativos pelos estudantes, que são: Cultura Corporal, Educação
Científica e Cidadania, Comunicação, Cultura Digital e Uso de Mídias e
Percepções Teatrais no Ambiente Escolar.
O funcionamento do Colégio acontece com a participação de todos os
segmentos da comunidade escolar, através dos órgãos representativos Conselho de Classe, Conselho Escolar, APMF e Grêmio Estudantil que
atuam junto à comunidade escolar, numa relação pautada no diálogo, sendo
as decisões construídas coletivamente, gerando mais comprometimento dos
profissionais da educação, pais e alunos na gestão da escola.
A gestão democrática do Colégio vem se destacando, pois com a
mobilização de todos os segmentos da comunidade escolar está sendo
possível viabilizar vários projetos de melhorias na estrutura física e,
principalmente nas questões pedagógicas relacionadas ao Ensino Médio
Integral, como melhorias no processo de ensino e aprendizagem, através da
oferta e execução de atividades diferenciadas, as quais refletiram em
mudanças visíveis de comportamentos por parte dos estudantes e, também,
no despertar da motivação para com os estudos.
A efetivação da gestão democrática assegura o alcance dos objetivos
educacionais propostos pelo coletivo do estabelecimento de ensino.
JUSTIFICATIVA:
A gestão de uma escola somente é democrática quando as instâncias
colegiadas se fazem presentes, fortalecendo a organização do trabalho

pedagógico da escola, na existência de uma política escolar organizada para
o mesmo fim.
Neste sentido, repensar a escola como um espaço democrático é o grande
desafio que os profissionais da educação, especificamente o gestor escolar
possui. Porém, o processo de gestão democrática não é função exclusiva do
gestor escolar, mas da realização de um trabalho participativo, que envolve
todos os segmentos da escola.
O Colégio procurou organizar-se de tal forma, para que essa ação
participativa ocorresse, principalmente com a chegada do desafio da
implantação do Ensino Médio Integral, no ano letivo de dois mil e dezessete,
visto que a escola pública deve constituir-se numa alternativa concreta de
acesso ao saber, para que todos possam ter um projeto de futuro que
vislumbre trabalho, cidadania e uma vida digna.
Para isso, fez-se necessário superar algumas barreiras no processo de
gestão e passar a adotar formas alternativas, de modo que os objetivos
sociais e políticos do Colégio sejam alcançados.
OBJETIVO:
A educação em tempo integral que o Colégio oportuniza prioriza o
desenvolvimento integral dos sujeitos, sendo que o desafio proposto é a
necessidade de promover articulações com o objetivo de expandir as ações
educativas, o que demanda um compromisso ético e político, com a inclusão
social, por meio da gestão democrática, assim melhorando a qualidade da
educação pública.
Isso tudo pressupõe uma concepção de educação onde o processo de
ensino e de aprendizagem promovam a interação entre aluno e o
conhecimento, pela mediação entre os sujeitos, numa construção coletiva.
Dessa forma, pretendemos que cada vez mais as instâncias colegiadas se
envolvam no contexto escolar, contribuindo para a melhoria do fazer
pedagógico, como parte fundamental no processo de democratização da
escola pública e buscando um ensino de qualidade, tornando os alunos

críticos, participativos e atuantes, capazes de exercer a cidadania.
ENCAMINHAMENTOS:
O Ensino Médio Integral requer uma proposta de ensino compartilhada,
envolvendo a comunidade e os alunos como sujeitos atuantes e
participativos.
Numa escola em tempo integral as atividades pedagógicas desenvolvidas
devem melhorar o interesse e a aprendizagem dos alunos. O regime
curricular precisa seguir uma visão diferenciada, interdisciplinar, na qual os
alunos aprendam a pesquisar, pensar, elaborar e a produzir o conhecimento,
através de metodologias diferenciadas, que despertem à criatividade, a
autonomia intelectual, praticando ações físicas, cognitivas, sociais, afetivas e
políticas, para agir na comunidade em que está inserido e poder transformála.
É necessário repensar e rediscutir a função da escola, do ensino e da sua
organização curricular, para dar conta de um projeto de educação integral em
tempo integral, pois a proposta não se limita a ensinar mais e sim a ensinar
melhor. Para isso, é preciso rever tempos, espaços e intervenções
pedagógicas, de modo a integrar os saberes das famílias, da comunidade e
as novas tecnologias.
Neste sentido, a direção no início de cada ano letivo faz uma reunião com o
coletivo escolar, convidando as instâncias colegiadas para participar da
construção coletiva do Plano de Ação do Colégio, realizando posteriormente
reuniões periódicas para avaliar o andamento das atividades e, se for
preciso, redefinir ações.
Sempre que houver necessidade de tomadas de decisões e pareceres nas
atividades desenvolvidas pelo Colégio é convocado o coletivo escolar, sendo
parte integrante as instâncias colegiadas, podendo assim planejar as ações.
A direção promove também, quando possível, a participação nos cursos de
formação continuada oferecidos pela SEED, ou mesmo pela própria entidade
educativa para esses órgãos, visando uma maior integração com a escola.

É importante ressaltar que a direção participa das reuniões apoiando e
elencando prioridades, além de avaliar os programas pedagógicos. Promove
um clima escolar positivo, visando à solução de possíveis conflitos e
enfatizando a importância do trabalho coletivo.
Dessa forma, é promovida a articulação entre as instâncias colegiadas, os
profissionais do Colégio, alunos e suas famílias, possibilitando vínculos, a fim
de dar o suporte necessário para que o aluno supere as dificuldades
relacionadas à aprendizagem.
Assim sendo, a construção coletiva do Plano de Ação é trabalhada no chão
da escola, buscando a reflexão e discussão de todos os aspectos relevantes.
Posteriormente os pareceres, propostas e sugestões são acolhidos e
divulgados como parte integrante do trabalho maior, procurando sempre
demonstrar respeito e credibilidade a todos os envolvidos.
A participação é um meio de conquista da autonomia da escola, constituindose como prática formativa e como elemento pedagógico, metodológico e
curricular. Além disso, ela é um processo organizacional em que a
comunidade escolar compartilha nos processos de tomada de decisões.
Neste contexto, o Colégio consegue integrar os aspectos administrativos e
pedagógicos, garantindo os princípios de gestão democrática na estrutura
organizacional da escola, tendo assim uma maior eficácia na efetivação dos
objetivos

educacionais

traçados

coletivamente

no

Projeto

Político

Pedagógico e no Plano de Ação.
Portanto, as instâncias colegiadas têm uma importante participação no
desafio da efetivação da implantação da Proposta de Ensino Médio Integral,
pois se trata de uma prática complexa, uma vez que implica num trabalho
coletivo e que exige o comprometimento de toda a comunidade escolar.
RESULTADOS:
Obtivemos durante esse processo intensivo, com a finalidade de demonstrar
através das reuniões e reflexões coletivas, a importância da participação das
instâncias colegiadas no processo de definição das ações e metas do

Colégio, desde o início do ano passado, um número maior de participantes,
pois todos são convidados a ajudar na definição de ações conjuntas e na sua
execução.
A Educação Integral para o Colégio representa o debate sobre o próprio
projeto educacional, da organização de seus tempos, da relação com os
saberes, práticas e com os espaços educacionais da comunidade.
A união e o trabalho coletivo na busca por fazer o melhor são os traços mais
evidentes na efetivação e sucesso da implantação da Proposta de Ensino
Médio Integral no Colégio Estadual Guilherme de Almeida - Ensino Médio
Normal, o que garante o compromisso e a participação no trabalho
desenvolvido.
Ao

provocar

mudanças,

encontramos

barreiras,

interrogações

e

preocupações. Contudo tivemos a coragem de correr este risco, pois temos a
consciência que apenas dessa maneira podemos realizar um bom trabalho.
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TEMA: Instâncias Colegiadas (APMF e Grêmio Estudantil)
TÍTULO: Aproximação e atuação das Instâncias Colegiadas na Escola
INTRODUÇÃO:
A Escola Estadual Moreira Salles - Ensino Fundamental está situada à Avenida
João Adamo, número 605 na cidade de Moreira Sales. Nesta instituição,
atendemos aproximadamente 570 alunos dos anos finais do Ensino
Fundamental

sendo

que

a

maioria

deles

apresenta

condições

socioeconômicas de baixo poder aquisitivo, filhos de diaristas, lavradores e
empregadas domésticas. Devido a problemas de origem familiar, cultural e
socioeconômico, e até mesmo de saúde, existe um número significativo de
alunos que vivem em situação de vulnerabilidade social, fato que acaba
interferindo no rendimento e aproveitamento na aprendizagem dos mesmos.
Sabemos que a atuação das instâncias colegiadas na escola apresenta
fragilidade, devido a pouca participação da comunidade escolar, tendo em

vista que as ações até agora efetivadas para a aproximação comunidade
escolar/escola não se concretizaram em sua totalidade.

Sendo assim,

realizou-se um projeto que buscou fortalecer a participação da comunidade
escolar, representada pelas Instâncias Colegiadas, na superação dos desafios
com atividades concretas de efetivação de uma gestão escolar democrática e
participativa.

Para isso, propôs-se o fortalecimento das relações de

cooperação entre a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, Conselho
Escolar, Conselho de Classe e Grêmio Estudantil, destacando a participação
da APMF e o Grêmio Estudantil no protagonismo dessas duas instâncias em
busca de propostas e estratégias que trouxessem resultados positivos no
processo educativo.
As discussões surgiram inicialmente em momentos de estudos da Equipe
Multidisciplinar a respeito dos problemas que afetam negativamente todo o
contexto escolar e que interferem tanto no relacionamento entre alunos quanto
no processo de aprendizagem deles.
Foi destacado, então, que a falta de interação dos pais com a escola bem
como sérios desentendimentos entre alunos que causam, além da violência
entre eles, a falta de interesse pela aprendizagem.
Desta forma, este projeto foi idealizado para propor a superação dos
problemas detectados que são intervenientes no andamento da vida escolar,
dento e fora da sala de aula.
Tendo a gestão democrática como base para auxiliar na organização e tomada
de decisão sobre os problemas do cotidiano escolar, buscou-se efetivar a
parceria de duas instâncias colegiadas, a APMF e o Grêmio Estudantil, o que
resultou em duas ações específicas: As Atividades Lúdicas no Intervalo
protagonizadas pelo Grêmio Estudantil e a Gincana de Pais tendo como
principais agentes a APMF.
JUSTIFICATIVA:
Percebendo a fragilidade da atuação das instâncias colegiadas no interior da
escola, que muitas vezes se apresenta pouco democrática e meramente
formal, acarretando problemas para o processo educativo, propôs-se uma
aproximação da comunidade escolar, por meio da Gincana de Pais estreitando

os laços afetivos e colaborativos, com participação e integração deles na
escola, bem como a implementação de atividades lúdicas no intervalo, a fim
de minimizar os desentendimentos e atos de violência entre alunos, que
afetam o interesse pela aprendizagem.
OBJETIVO:
Efetivar a participação da comunidade escolar e reconhecer a importância
dessa participação das instâncias colegiadas para a aproximação da
escola/família/comunidade escolar/aluno/aluno, tornando o ambiente escolar
um espaço otimizado de relações sociais pacificas e aprendizagem efetiva.
ENCAMINHAMENTOS:
Inicialmente, no segundo semestre de 2013, foram planejadas e estabelecidas
ações visando à minimização dos problemas detectados durante o intervalo
que geravam desentendimentos entre os alunos. As atividades lúdicas e
esportivas passaram a acontecer, desenvolvidas pelos alunos do Grêmio
Estudantil, supervisionadas pela equipe pedagógica e direção da escola, por
meio de jogos com bolas, amarelinhas no pátio (pintadas nas calçadas pelos
pais dos alunos), pula corda, brincadeiras com elástico, petecas, entre outras.
A partir da implementação dessa proposta em 2013, as atividades são
desenvolvidas cotidianamente, até o presente momento, sempre com a
participação do Grêmio Estudantil da escola.
No segundo semestre, desse mesmo ano, passou a acontecer a Gincana de
Pais na escola, ação integradora família/escola. A Gincana, em suas primeiras
versões, não teve uma participação efetiva das famílias. Contudo, a divulgação
entre os próprios pais fez com que a participação das famílias aumentasse
gradualmente até chegar ao que temos hoje: uma participação ativa e
otimizada dos pais com seus filhos. Hoje temos, na gincana, um evento
integrador família/escola muito bem conceituado.
Importante destacar que essas duas ações da escola nasceram da discussão
do coletivo de como efetivar a participação da comunidade escolar, a partir de

diálogos com funcionários, professores, equipe pedagógica, alunos e alguns
pais que resultaram em propostas para o cotidiano escolar.
Num segundo momento, elaboramos o projeto contemplando as ações
descritas acima, sendo que o mesmo foi integrado aos documentos
norteadores da ação pedagógica da instituição de ensino: Projeto Político
Pedagógico e Plano de Ação.

Essa elaboração se efetivou por meio da

participação em reuniões com pais e alunos com exposição de vídeos,
conscientizando e incentivando a participação da família na vida escolar dos
filhos.
RESULTADOS:
Após as ações que envolvem os temas internos e externos do projeto ser
implementadas, observou-se que a Gincana de Pais, a cada ano, vem
movimentando um número maior de participantes nas atividades propostas
pela instituição de ensino (reuniões, acompanhamento da vida escolar do
educando), o que não ocorria anteriormente. Isso possibilitou maior interação
com todos envolvidos na comunidade escolar, aproximação dos alunos com
sua família e maior interesse dos pais na vida escolar dos seus filhos.
Ainda sobre as atividades aplicadas na hora do intervalo, foi possível perceber
a maior interação entre os alunos e considerável diminuição de atos de
violência e indisciplina, tornando o intervalo um momento de integração,
ludicidade e descontração.
Com base nos resultados obtidos, pudemos perceber também uma melhora
significativa no processo de ensino e aprendizagem, por meio da efetivação
da gestão democrática com maior participação das instâncias colegiadas nas
tomadas de decisões e organizações da escola. Alunos mais tranquilos após
o intervalo na sala de aula, bem como alunos e profissionais da educação mais
satisfeitos com a presença da família na escola.
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DO
DE

CAMPO
JESUS

TEMA: INSTÂNCIAS COLEGIADAS – AUTO ORGANIZAÇÃO DOS
ESTUDANTES.
TÍTULO: PROTAGONISMO JUVENIL POR NÚCLEOS SETORIAIS – A
AUTO ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DO COLÉGIO ESTADUAL DO
CAMPO PROFESSORA MARIA DE JESUS PACHECO GUIMARÃES.

INTRODUÇÃO: o Colégio Estadual do Campo Professora Maria de Jesus
Pacheco Guimarães – E.F.M., localiza-se no Distrito de Guará – Guarapuava
– Pr.
Atende à 437 alunos na modalidade regular e 109 alunos em programas de
ampliação de jornada, em um total de 546 em três turnos de funcionamento.
Os alunos e alunas são oriundos de 19 pequenas localidades, 4
assentamentos e 2 acampamentos da reforma agrária. Aproximadamente 75%

dos alunos usam o transporte escolar que trafega mais de 2.500 km por dia,
nos 543 km² de extensão do Distrito do Guará.
A opção em propor uma organização de estudantes que fosse mais
participativa que representativa partiu da necessidade em incentivar o
desenvolvimento de um número maior de lideranças que sejam capazes de
trabalhar em sintonia e, ao agir no interior do Colégio criando um espaço para
desenvolvimento

de

uma

educação

de

qualidade

também,

levem

externamente, para suas comunidades, os conceitos e práticas de iniciativas
que proponham melhorias nos seus locais de moradia.
Os nove Núcleos Setoriais que foram criados, estão sendo capazes de
fomentar uma cultura da participação nas decisões mais importantes do
Colégio e a realidade da Comunidade onde o Colégio está localizado, também
carece de mais participação, decisões e ações que melhorem a qualidade de
vida de todos que nela habitam

JUSTIFICATIVA: Até 2014, o Colégio nunca tinha sentido a necessidade de
trabalhar a participação estudantil. Nesse ano aderimos a um programa, cujo
pré-requisito seria implantar o Protagonismo Juvenil. A proposta era criar o
Grêmio Estudantil. Passamos um ano discutindo e preparando os estudantes
para que tudo fosse feito dentro da legalidade e da legitimidade, no entanto no
final desse ano, constatamos que o grupo de alunos e alunas que se
prepararam, se fragmentou e se desuniu, criando um problema para a Direção
e Equipe Pedagógica. Nesse tempo estávamos discutindo também a adoção
de uma concepção de educação e escola do campo, baseadas no
desenvolvimento de práticas pedagógicas e metodológicas que visassem a
interdisciplinaridade e partisse da realidade do aluno (Porções da Realidade).
Nessa concepção, originária dos movimentos sociais, havia uma proposta que,
ao invés de fomentar a disputa política, propunha a participação em ações
práticas, onde todos se auto representam e mais do que propor ações, realizem
ações. É um conceito de cidadania, onde o sujeito não precisa eleger alguém
para fazer por ele. Nessa concepção, o poder central, deve estar aberto e

disposto a reconhecer em cada sujeito, uma proposta de sucesso em potencial
e assim, nasceram os Núcleos Setoriais em nosso Colégio. O nosso plano de
ação sugere um local agradável, respeitável e disciplinado, onde ninguém, por
nenhuma razão seja excluído ou discriminado. Nos Núcleos Setoriais, os
sujeitos das propostas e das ações possíveis de serem desenvolvidas por eles,
são os alunos e isso cria um ambiente de responsabilidade de todos por todos.
OBJETIVO:
A pretensão é que haja um ambiente com menos disputas, mais colaboração
e uma conscientização sobre o papel dos sujeitos do campo, diante da
necessidade de conquistar seu espaço e nele permanecer, defendendo o
Campo como lugar de vida, de trabalho, de cultura e da produção de
conhecimento.
ENCAMINHAMENTOS:
Para criarmos os Núcleos Setoriais, foi necessário que fizéssemos um
inventário interno, onde foram elencadas algumas necessidades de ações que
tornariam o Colégio, um espaço cooperativo, colaborativo e conscientizador,
sobre a responsabilidade que cada um tem com o todo. Assim nasceram os
nove Núcleos Setoriais:


Núcleo da Organização Estudantil: Propõe a organização das ações,
quando uma atividade será realizada;



Núcleo do Ensino: Discute e propõe formas de melhorar a qualidade do
ensino, partindo de ações dos alunos e professores;



Núcleo Setorial Esportivo: Propõe e organiza atividades esportivas e
coordena os torneios de futsal masculino e feminino do programa de
combate à evasão do Ensino Médio Noturno.



Núcleo Setorial Financeiro: Acompanha e participa da confecção das
Prestações de Contas e do processo de compras e pagamentos.



Histórico Cultural: Coleta informações que ajudem a escrever a história
de todos os eventos do Colégio.



Saúde: Propõem e realizam ações que colaborem com a melhoria na
qualidade da saúde.



Tecnologia: Núcleo responsável por ter capacitar em cada turma do
colégio, alunos que saibam operar os equipamentos de tecnologia,
como as smart TV’s, datashows, impressoras, computadores e a partir
de agora a Impressora 3D, assim como os equipamentos de áudio, para
operacionalizar o funcionamento da rádio interna.



Comunicação: Ocupam-se da tarefa de estruturar a rádio, os informes
internos e dinamizar as atividades informativas dentro do colégio.

RESULTADOS: Descrição dos resultados obtidos e contribuições no contexto
escolar. É oportuno que diferenciemos os resultados que conseguimos e o
resultado que pretendemos, considerando que o trabalho é constantemente
avaliado e replanejado e executado de forma diferenciada, sempre que
necessário.
Assim sendo o que conseguimos até agora é um grupo de alunos que
cooperam, colaboram e participam das decisões e das ações internas da
escola, de forma prática e objetiva. Também conseguimos que os alunos
ficassem conhecendo o funcionamento dos procedimentos burocráticos que
envolvem as decisões da escola, principalmente aquelas que definem a
dinâmica de compras, pagamentos e cuidados com a documentação, bem
como os porquês das regras, inseridas no Regimento e no PPP. A principal
conquista até agora é que estamos conseguindo que o aluno entenda e assim
veja sentido nas leis, e respeite-as, bem como a necessidade que cada um em
de sugerir mudanças que beneficiem a todos, compreendendo assim o caráter
coletivo da instituição. As sugestões que recebemos têm três fundamentos: O
que fazer?; Por que fazer?; Como fazer?. O que pretendemos é que esses
conceitos sejam úteis para melhorar as condições de vida de forma coletiva,
não só dentro da escola, mas na comunidade em que os alunos vivem, como
na sociedade que vão ajudar a construir.
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TEMA: Instâncias Colegiadas
TÍTULO: Processos coletivos de decisões e ações

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Sagrada Família- EFM, localizado no Município de
Siqueira Campos, região do Norte Pioneiro do Estado, funciona em dualidade
administrativa com a Escola Municipal São Francisco de Assis, sendo ambas dirigidas pela
Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria. Com cerca de 450
alunos matriculados, a instituição oferta o Ensino Fundamental II - anos finais (6º ao 9º
ano) e Ensino Médio.
A organização e planejamento das ações administrativas e pedagógicas no
ambiente da instituição “Sagrada Família”, se fundamenta no processo de participação,
compromisso coletivo e corresponsabilidade da comunidade escolar na tomada de
decisões tendo sempre como referência a concepção de Gestão Democrática.
O Colégio conta com o apoio e participação ativa da Associação de Pais, Mestres

e Funcionários- APMF, do Conselho Escolar e Grêmio Estudantil e /ou Representante de
Turmas. Cada órgão é regido por Estatuto e Regulamento próprio, dentro da Legislação em
vigor e das diretrizes da SEED, que buscam em conjunto proporcionar atividades
extraclasses para a comunidade, como festas, atividades esportivas e recreativas para
despertar o compromisso e valorização do ambiente escolar como parte pertencente ao
convívio familiar, onde a família se reúne para pensar em ações que contribuam com a
melhoria da qualidade do ensino- aprendizagem.
Todos os membros envolvidos nesta solidificação em prol da qualidade são
levados a refletir sobre o rendimento escolar bem como a implementação do Projeto
Político Pedagógico, princípio norteador de todas as atividades a serem desenvolvidas no
processo educativo.

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a dificuldade de encontrar uma comunidade escolar
atuante, verdadeiramente interessada em participar das decisões e encaminhamentos
que auxiliem nas necessidades do cotidiano da escola, principalmente na atuação como
membros das Instâncias Colegiadas, o CESF adotou como estratégia a prática de promover
eventos durante o ano letivo com ativa participação destas instâncias para estimular a
participação de seus membros, sua valorização e permanência, a fim de que se sintam
envolvidos em todas as ações da escola, mostrando que o ambiente escolar é uma
extensão da mesma e que depende do coletivo para que haja uma gestão efetivamente
democrática.

OBJETIVO: Proporcionar um ambiente favorável à participação ativa de todas as
Instâncias Colegiadas (APMF, Conselho Escolar, Grêmio Estudantil), bem como mobilizar a
comunidade e fomentar o envolvimento das famílias nestas organizações que auxiliam a
Gestão Escolar, na busca pela promoção da qualidade no ensino e a socialização das
famílias, tornando o ambiente escolar mais dinâmico, participativo e motivador.

ENCAMINHAMENTOS: . O CESF se empenha em estimular a participação de toda
comunidade em atividades desenvolvidas por alunos e professores através de eventos que
trazem a família para o ambiente escolar.
Em um primeiro momento os membros representantes das instâncias se reúnem
para planejar quais as necessidades do colégio serão contempladas com os eventos que

serão realizados durante o ano, para que essas datas estejam inseridas no Calendário
escolar.
Depois de definidas as datas e os eventos, é hora de pensar nos objetivos que cada um
deverá atender, como angariar recursos financeiros para melhorias no ambiente escolar;
conquistar a atenção das famílias que estão distantes da escola; promover a união entre
as instâncias e o colegiado; proporcionar laser e interação entre os alunos dos diferentes
períodos; apresentar às famílias as produções e atividades diferenciadas desenvolvidas
para despertar o interesse e motivar os alunos no aprendizado.

Eventos que promovem e estimulam o envolvimento da Comunidade –
Escola:
Semana de Integração Família – Escola
Este projeto idealiza, ao término de cada trimestre, apresentações de trabalhos
realizados por todas as turmas do colégio, envolvendo Ensino Fundamental e Médio. Os
professores atuam de forma interdisciplinar, gerando um aproveitamento ainda maior no
decorrer das aulas e de toda a preparação do evento.

Desafiando o Bom Aluno
Evento promovido para estimular a criatividade, proficiência e a participação da
família na confecção de trabalhos científicos (maquetes e projetos diversos) realizados em
casa e posteriormente expostos neste evento.

Festa da Primavera
Reunião de pais diferenciada, que além da entrega de boletins, conta com
algumas atrações, como apresentações artísticas e exposições de trabalhos envolvendo
todas as disciplinas.

Festa Junina
Evento realizado ao término do primeiro trimestre do ano letivo com entrega de
boletins e promoção de atividades que celebram a cultura e as tradições, atraindo a
participação de toda a comunidade local.

Feijoada
Ação realizada anualmente com a participação da APMF, demais instâncias e familiares
que visa arrecadar fundos para melhorias na escola, e propiciar a prática da colaboração e
união entre os envolvidos.

Premiações
Ocorrem ao final de cada ano letivo no intuito de valorizar os alunos dedicados
que se destacam nas atividades do cotidiano escolar, visando ainda instigar o
comprometimento dos demais alunos com os estudos e a coparticipação da família neste
processo.

Reuniões em geral
A fim de que se sintam responsáveis e comprometidos com a constante busca de
melhorias no ensino, periodicamente são realizadas reuniões com uma participação
relativamente expressiva de pais/responsáveis, tanto das que tratam da vida escolar,
quanto das instâncias colegiadas para resolução de questões e decisões pertinentes à
comunidade escolar. Quando necessário, aos que não comparecem são enviados
questionários com o assunto discutido e também boletins informativos.

RESULTADOS: Com a prática destas ações, a escola tem sido ainda mais valorizada
pelos pais conscientes, que além de estarem mais participativos,

apresentam–se

dispostos a assumirem responsabilidades dentro da escola como membro das Instâncias
Colegiadas, pois entendem que uma educação de qualidade se faz com a participação da
família no ambiente escolar. E, mesmo para aqueles que ainda não se envolvem, aos
poucos, a escola tem conseguido conquistá-los, fazendo com que participem de alguma
forma da vida escolar de seu filho, mostrando que a escola quer tê-los por perto não
somente para cobrar ou delegar funções, mas também para comemorar os resultados
alcançados e apresentar as transformações que ocorrem no cotidiano e na vida escolar
dos alunos, que são o motivo para a escola existir.
Toda esta estrutura e forma diretiva são algumas das razões pelas quais a
comunidade escolar percebe a instituição em todo seu potencial organizacional, tendo em
vista a formação integral do aluno, qualidade nos resultados avaliativos, disciplina, e a
conscientização da cidadania. Desta forma, o Colégio atrai a maior procura por matrículas
dentro município de Siqueira Campos, ganhando a preferência dos pais e o respeito da
comunidade escolar.
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INTRODUÇÃO:

O Colégio Estadual Parigot de Souza, está localizado no
município de Inácio Martins. Atende um número aproximado de
1250 alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas
modalidades Regular e EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Através da implementação do projeto do PDE (Programa de
Desenvolvimento Educacional) da professora Maria Luiza de
Castro (pedagoga do colégio) foi desenvolvido nos últimos dois
anos, um trabalho de estruturação do Grêmio Estudantil,
buscando o protagonismo juvenil. E entre os muitos resultados
positivos deste processo, temos a efetivação do projeto “Sábado
na Escola” que consiste na abertura do colégio à comunidade
escolar nos sábados para que tenham acesso à atividades

cientificas, artísticas e de expressão corporal.
JUSTIFICATIVA: O fato de Inácio Martins possuir um IDH

(Índice de Desenvolvimento Humano) bastante baixo, reflete em
grande escala na realidade escolar. Temos um número
significativo de alunos que ainda não dispõe de um mínimo
acesso à mecanismos de promoção da cultura. Muitos estão
restritos à manifestações culturais presentes em suas
comunidades.
Nesta perspectiva, tendo consciência de que devemos
intensificar a promoção da cultura local, bem como, dar acesso a
outros tipos de manifestações artísticas e de expressão corporal,
surgiu a iniciativa de desenvolver o projeto “Sábado na Escola”.
O projeto é aberto a toda a comunidade, havendo atividades
para as diferentes idades e diversos níveis de desenvolvimento
cognitivo. Nesta perspectiva, ao mesmo tempo em a escola deixa
de ser um espaço restrito, vemos também a implementação
daquilo que o Projeto Político Pedagógico da Escola propõe, que
é a promoção de um ambiente colaborativo, voltado à conexão e
de formação do sujeito integral.
OBJETIVO: Os Objetivos Gerais do projeto “Sábado na Escola”

são:
- A efetivação da participação das instâncias colegiadas e
comunidade escolar nas atividades da escola.
- A promoção de uma escola que tenha apreço à cultura, através
do enfoque às atividades artísticas e de expressão corporal.
ENCAMINHAMENTOS: O presente projeto foi proposto para todo o

ano letivo de 2018, acontecendo atividades aos sábados, à cada
quinze dias. Nas primeiras edições, foram promovidas as
seguintes oficinas:
- Grafite.
- Produção de Caricaturas.
- Desenho da face humana.

- Cine Debate.
- Palestra para os pais sobre o tema: “A família e sua
importância”.
- Oficina de automaquiagem e cuidado com a pele.
- Apresentações musicais com a Banda CEPS.
- Foi disponibilizado cama elástica, mesas de tênis de mesa e
pebolin para as crianças e adolescentes presentes.
RESULTADOS: Apesar do projeto estar ainda em fase inicial, já é

possível observar alguns resultados positivos, entre eles:
- Elevação da participação do Grêmio Estudantil nas atividades da
escola.
- Aproximação da comunidade no funcionamento da escola.
- Aumento no vínculo entre escola e alunos, observando-se,
inclusive, um maior cuidado para com o espaço físico escolar.
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TEMA: Meio Ambiente e Protagonismo Juvenil
TÍTULO: Conferência Escolar Infantojuvenil e Seminário Municipal pelo Meio
Ambiente
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual do Campo D. Pedro I é uma instituição localizada
na zona urbana, mas que agrega alunos de todo o município, com diferentes
realidades sociocultural e econômica. Tem mais de 50% de seu público
oriundos da zona rural ou que dela se mantém, bem como atende
adolescentes ribeirinhos (Distrito de Porto Ubá). Conta com 380 estudantes
matriculados, incluídos os da Casa Familiar Rural Antônio Augusto Maciel.
Oferta o Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, Profissional (CFR),
as modalidades da EJA, Educação Especial (DV, SR, Surdez, HA, PAC,
PAEE), e no turno complementar, o Espanhol (LEM) e Aulas Especializadas

de Treinamento Esportivo.
Em 2013, motivados pela realização nacional da Conferência Escolar
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente e pela inclusão desta instituição na
Educação do Campo, e, ainda buscando o fortalecimento do Grêmio
Estudantil, consensou-se como uma das ações do Plano de Ação da Escola,
a realização da Conferência. A partir de então, independente da realização
das etapas regional, estadual e nacional, a conferência passou a fazer parte
das ações da escola, sempre a cada dois anos, cujos temas são deliberados
coletivamente, tendo sempre como foco o protagonismo juvenil e o meio
ambiente.
Em ano de conferência, a mobilização se dá em torno da definição do
tema, slogan, discussões e aprofundamentos em sala de aula, com
apresentações de propostas e projetos que são deliberados na conferência.
No dia da conferência, o evento chega a ser regional, com participação de
todas as redes de ensino estadual, municipal e conveniadas, a comunidade
local e várias instituições e comércios parceiros (Prefeitura, Emater,
ProRural, Patrulha Ambiental, IAP, Núcleo de Educação, Imprensa local e
regional, Instituição de Ensino Superior, Cocari, Banco do Brasil, Sicredi,
Café Serra Alta, Caritas Igreja Católica, entre outros).
Foram três edições da conferência (2013, 2015 e 2017), em cada
evento, cerca de 700 participantes. O evento tem duração de 8 horas,
sempre com cronograma de ações previamente definidas entre palestrantes,
atores populares, apresentações culturais dos alunos, apresentação e
deliberação de ações voltadas para as questões ambientais do local, bem
como a eleição dos delegados, quando é o caso.
Registra-se que nosso município é banhado pelo Rio Ivaí, conta com
Associação e Colônia de Pescadores no Distrito de Porto Ubá e com as
ações da Patrulha Ambiental. Dessa forma, muitas das palestras, ações,
projetos e deliberações tomam como referência a proteção e preservação do
Rio Ivaí e seus mananciais.
Após a conferência, as ações deliberadas passam a compor o Plano de

Ação da Escola e são implementadas no restante do ano da conferência e no
ano subsequente. Destacando-se o sistema de captação de água da chuva e
a construção de duas estufas, uma para horta e a outra para produção de
flores e mudas. Estas ações contam ainda com a agregação dos recursos e
ações dos programas: Escola Sustentável e Ensino Médio Inovador.
JUSTIFICATIVA:
Pensar as questões locais sobre o meio ambiente e fomentar o
protagonismo juvenil são pautas que vinham sendo constantemente
debatidas nos momentos coletivos e formativos da escola. Isto porque a
escola, desde 2009, vem debatendo e implantando ações de superação dos
baixos indicadores e evasão escolar, sendo incluída no Programa de
Desenvolvimento da Educação – PDE superação. Neste contexto surgiu a
proposta das Conferências.
Todos os alunos da escola participam das deliberações da conferência,
mas cientes que para as demais fases, quando são realizadas, são os alunos
do

Ensino

Fundamental

quem

representam

a

instituição

conforme

regulamento.
A relevância deste projeto está na necessidade da escola dar voz e vez
aos alunos que precisam se reconhecer como sujeitos. Sujeitos que devem
agir localmente, que devem protagonizar suas histórias, interferindo na
coletividade local, mas tendo ciência das interconexões deste local com o
global. Protagonismo e meio ambiente é o mesmo que formação cidadã e
ações ambientalmente corretas.
OBJETIVO: Transformar a escola em um espaço educador sustentável,
constituindo-se, assim, em um lócus privilegiado para aprofundar o debate
sobre as questões ambientais do local e global, fomentando o protagonismo
juvenil.
ENCAMINHAMENTOS:
No momento da elaboração do Plano de Ação da Escola, propostas de

temas são sugeridas e uma comissão prévia constituída. Esta comissão
amplia o debate com toda a comunidade escolar e os parceiros, agregando
novas representações na composição da comissão e delibera-se o tema
definitivo da conferência.
A definição dos temas de cada conferência sofre influência também dos
debates que estão sendo feitos no cenário nacional: 2013 permaneceu o
tema proposto pela organização da Conferência Nacional – “Vamos cuidar do
Brasil com Escolas Sustentáveis”; 2015 como era ano que órgãos e
instituições ligadas ao meio ambiente estavam discutindo as questões do
solo e a proposta da escola era que nossos alunos mantivessem a
participação no debate, o tema foi “Escola e Meio Ambiente: Despertando o
Protagonismo Juvenil”; em 2017 as discussões da Campanha da
Fraternidade sobre os biomas fundamentaram o tema – “Bioma Local e
Defesa da Vida”.
Devido à participação da escola até a fase estadual em 2013, fomos
contemplados com o Programa Escola Sustentável. A instituição também
estava em fase de desenvolvimento das ações do Programa Ensino Médio
Inovador. Como as ações eram e são todas deliberadas coletivamente, foram
se interconectando, sendo pensadas e repensadas a partir de um conjunto
que soma, agrega e amplia ações e propostas.
Também por conta de agregar as questões locais e as parcerias, da
segunda edição em diante, a conferência passa a trazer junto o Seminário
Municipal pelo Meio Ambiente, pensando nos familiares agricultores de
nossos alunos e na realidade econômica do município.
Cada ano a comissão organizadora do evento promove toda a
organização com ações prévias em sala de aula e na comunidade; organiza
o evento em si – a conferência -, e, posteriormente, as ações continuam no
ano que não tem a conferência, a partir do que foi deliberado.
Em ano de conferência, os alunos, por meio do Grêmio Estudantil,
coordenado por equipes de professores, realizam campanhas para definição
do slogan, montagem do folder, divulgação com faixas e uso de mídias locais

e redes sociais. A partir do tema e do slogan, é confeccionada também a
camiseta da conferência.
Fruto das deliberações das conferências de 2013, 2015 e 2017 a escola
tem trabalhado com os seguintes projetos: horta e recuperação de minas
d’água (2013/2014); construção de estufa para produção de flores e verduras
(2015/2016), sistema de captação de água da chuva, estufas de flores e
verduras e caminhada ecológica educacional (2017/2018). Está em fase de
gestação, também, proposta de produção de mudas nativas, utilizando a
estufa de flores, especificamente pela turma do 9º ano vespertino.
Ainda em 2018, está sendo ampliado o debate quanto à destinação
correta do lixo e uso do bicicletário de chão pelos alunos. Propostas
discutidas e aprovadas nas conferências.
RESULTADOS:
Os resultados ainda são bem pontuais, positivos a cada prática ou ação
realizada, em que se organizam eventos referentes: feira de flores, feira das
verduras, participação nas demais fases das conferências, envolvimento dos
alunos e da comunidade na realização do evento conferência, bem como, a
sua efetiva participação.
Contudo, em 2018, percebe-se a necessidade de solidificar a
consciência e a prática ambientalmente correta de forma permanente e não
somente nos momentos de duração de uma ação ou prática.
A escola possui uma estrutura relativamente adequada para manter as
estufas e dar sequência nas ações de sustentabilidade. Possui também
profissionais com formação para atuar em tais ações, mas é perceptível a
necessidade de retomada e fortalecimento do engajamento profissional e do
protagonismo dos alunos.
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TEMA: INSTÂNCIAS COLEGIADAS
TÍTULO: REVITALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO OURINHO - CUIDANDO DO
QUE É NOSSO
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual José Pavan, oferta os cursos de: Ensino
Fundamental (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio (1ª à 3ª séries)
O horário de funcionamento do Colégio é de acordo com a L.D.B. nº 9394/96
conforme artigo 24 que diz: A carga horária mínima anual será de oitocentas
horas distribuídas por um mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho
escolar ficando assim distribuídos:
Períodos: Matutino – das 07h20min às 11h50min
Vespertino – das 13h00min às 17h20min

Neste ano letivo temos um total de turmas, sendo que a distribuição das
séries, etapas e turmas são feitas conforme Resolução Secretarial,
obedecendo cinquenta minutos à hora aula, funcionando:
08 turmas no período matutino e 07 turmas no período vespertino.
O colégio possui ainda: Biblioteca, Laboratório de Informática com 06
computadores conectados a Internet, Sala para a equipe pedagógica, Sala
da direção, Secretaria, Cozinha, Pátio coberto (onde os alunos tomam
merenda) e Quadra Coberta.
O Colégio conta ainda com: 370 alunos, 51 professores, 02 pedagogos: 1
diretor, 04 funcionários administrativos e 06 funcionários de serviços gerais.
As normas de convivência estão dispostas nos direitos e deveres no
Regimento Escolar vigente. Tendo como finalidade formar cidadãos críticos,
conscientes de sua ação transformadora na sociedade.
Dentre as ações que foram desenvolvidas estão a pesquisa de campo às
margens do Ribeirão Ourinho. Palestras com técnicos do Instituto Ambiental
do Paraná e solicitação de envio de mudas para o replantio de mudas às
margens do ribeirão.
JUSTIFICATIVA: O presente projeto se justifica pela necessidade de
mudança de atitude dos moradores das imediações do ribeirão Ourinho.
Este é um rio que corta toda a cidade de Jacarezinho e no início da
instalação da cidade possuía vida abundante, era local de recreação tanto
pela brincadeira em suas águas quanto pela pesca. Suas águas eram boas
para beber.
Com o aumento da população e o não cuidado com suas águas e margens
tudo foi se extinguindo e o rio acabou se tornando um problema para a
população, tendo em vista que quando acontece as chuvas torrenciais
acontecem as enchentes. Pessoas já morreram em suas águas devidos a
força de sua correnteza.
Contudo o rio só se encontra nesta situação devido aos maus tratos: lixos

que são lançados às suas margens e dentro dele, esgoto de bairros
circunvizinhos e construção de casas de morada e comerciais sem o respeito
ao espaço que seria necessário.
Desta forma a restauração da mata ciliar é tão necessária à manutenção da
vida fora cortada.
Esta ação tem relevância para o contexto escolar uma vez que a comunidade
escolar e local que tem as pontes desse rio como acesso ao centro da cidade
não tem em suas percepção a mudança de atitude que se deve ter a fim de
que a situação instaurada seja modificada e que ainda muitas vezes a ação
cotidiana de cada um dos moradores é que traz a problemática.

OBJETIVO: Conscientizar a população sobre as consequências de sua ação
diante do ambiente onde vivem e dos riscos de doenças que são causadas
pela água contaminada;
Incentivar a população ribeirinha para a recuperação e revitalização do
ribeirão cuidando de mudas de árvores que foram plantadas em suas
margens
Levar os moradores das imediações do Ribeirão ao cuidado com rio evitando
o descarte de lixo às margens e dentro das águas, bem como o cuidado
maior com o seu entorno adotando mudas de árvores que foram plantadas.
Cuidar da mudas até que tenham força para se desenvolverem sozinhas.

ENCAMINHAMENTOS:
As ações tiveram seu início na escola, onde os alunos forma incentivados a
pensar sobre o Ribeirão Ourinho. Após esta reflexão foram orientados a visita
e registro de imagens da situação em que se encontra o espaço. Foram,
então para a pesquisa de campo às margens do Ribeirão Ourinho;

Os alunos tiraram fotos com celulares próprios a fim de realizarem reflexões,
análises, debates em sala de aula;
Observaram a importância do descarte correto do lixo, uma vez que este
comprometeu e compromete a situação do rio, perceberam a importância da
manutenção da mata ciliar, dos diversos tipos de rochas a fim de que se
tenha água mais pura e com vida;
Colheram amostras da água do Ribeirão, bem como de uma mina que está
localizada às margens do Ribeirão a fim de realizar uma análise e concluir
sobre a situação dessas águas.
Aconteceu uma palestra com um funcionário do Instituto Ambiental do
Paraná, no colégio, que fez um breve histórico relativo ao Ribeirão, na
sequência expôs um projeto maior que existe no município e que também
tem como objetivo a revitalização do Ribeirão
Uma das soluções encontradas pela comunidade escolar para a ajuda na
revitalização ficou pautada no reflorestamento de suas margens como forma
de tentar amenizar a situação, dessa forma foi solicitado ao Instituto
Ambiental do Paraná o envio de mudas para o replantio às margens do
ribeirão;
Os alunos do Grêmio elaboraram um ofício solicitando mudas de árvores
diversas;
No dia do plantio das mudas os alunos abordavam a população que por ali
passavam a fim de comunicar o que estava acontecendo e do desejo de que
acontecesse o cuidado com as mudas. Os alunos conversavam e no mesmo
instante entregavam panfletos explicativos.
Muitos moradores se comprometeram no cuidado das mudas adotando
mudas para o cuidado;
Os alunos fizeram a exposição de suas ações no facebook da colégio, por
meio de um blog.
Foi feita também uma apresentação de todas as ações para a comunidade

local e escolar por meio de maquetes, fotografias, slides e cartazes, na noite
de 12/12/2017.

RESULTADOS: A ação empenhada trouxe um novo olhar dos estudantes e
moradores para a situação do Ribeirão Ourinho. Com esta ação perceberam
a necessidade da mudança de atitude no dia a dia.
Algumas mudas sobreviveram e na conversa com os alunos é perceptível um
carinho maior pelo ribeirão Ourinho.
Ainda é pouco, mas algumas mudanças no que se refere ao entorno do
Ribeirão já podem ser percebidas pelo crescimento de algumas mudas que
sobreviveram e estão dando um novo ar ao ambiente.
A revitalização do Ribeirão Ourinho ultrapassa os muros escolares tendo em
vista que é um problema muito maior, no entanto a percepção da mudança
de visão e comportamento de nossos alunos diante dele já configura uma
mudança de atitude futura.
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INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Olavo Bilac, situado na cidade de Cantagalo atende
aproximadamente 850 alunos divididos em três períodos, são alunos do º6 ano
ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série até a 3ª série do Ensino Médio,
conta ainda com a modalidade de Formação de Docentes, sendo do 1º ao 4º
ano.
O trabalho que vem sendo realizado junto com as Instâncias Colegiadas tem
trazido vários benefícios para a escola assim como uma maior participação dos
pais nas atividades desenvolvidas pela Instituição de Ensino e assim
conseguiu-se montar uma APMF participativa e um Conselho Escolar que
apoia nas decisões da Equipe Diretiva na busca de melhores condições para
todos na escola, ainda fortaleceu o Grêmio Estudantil dando liberdade para que

possam desenvolver um trabalho voltado para o interesse dos alunos.

JUSTIFICATIVA: Diante da importância do Conselho Escolar, APMF e Grêmio
Estudantil como instrumentos de participação na gestão da escola numa perspectiva
democrática, torna-se necessário estabelecer conjuntamente ações para dinamizar
sua participação na Unidade Escolar, buscando a melhoria na qualidade do ensino
oferecido.

É muito importante a instituição desses órgãos na escola, pois possibilita a
participação dos alunos, pais, mães e responsáveis na vida escolar, e favorece
a formação para a cidadania propiciando a todos os convívio com noções
políticas, também noções de direitos, deveres e convivência em grupo.

OBJETIVO: Uma maior participação dos pais nas decisões importantes da
escola, na ajuda ao cuidado com o ambiente escolar, ajuda em promoções,
transparência das contas da escola e gasto correto do dinheiro público,
participação dos alunos em projetos para ajudar no desenvolvimento de outros
alunos e a manter a organização nos intervalos.
•

ENCAMINHAMENTOS:

•

APMF: Reuniões a cada 2 meses, para esclarecer os projetos desenvolvidos
que utilizam recursos da APMF, assim como dar o parecer favorável ou não as
prestações de conta e ainda juntos definirmos no que é necessário o uso dos
recursos da APMF.

•

Conselho Escolar:

→ Elaboração do cronograma de reuniões ordinárias bimestrais do
Conselho Escolar.
→ Acompanhamento da gestão da escola. → Reuniões Extraordinárias para
definir

os

investimentos

provenientes

dos

recursos

do

PDDE.

São

apresentadas algumas prioridades pelos gestores assim como pelos Membros

do Conselho.
→ Reunião para estudo sobre o Conselho escolar: Importância, Funções e
Responsabilidades.
→ Formação continuada com os membros do Conselho escolar.
→ Reunião avaliativa das ações do Conselho escolar na escola
•

Grêmio estudantil: Realiza ações voltadas para o bom andamento
da escola

O Grêmio é responsável pelo projeto de jogos durante o intervalo nos três
períodos, ainda junto com APMF e Conselho Escolar buscam palestrantes para
falarem a alunos e professores. Trabalha em parceria com Interact Club na
Campanha de doações de agasalhos e na festa do Agricultor do Município de
Cantagalo. Ainda realiza o Projeto Sala Limpa, onde a sala mais limpa e
organizada durante todo o ano ganha uma festa arcada com recursos do
Grêmio Estudantil.
Já realizou o Rua da recreação na cidade, um domingo de brincadeiras na
Avenida principal da cidade e que já foi manifestado o interesse do atual
Presidente de retomar o projeto.

•

RESULTADOS:

•

Resultados alcançados: Uma maior transparência nas contas do Escola,
gastos somente naquilo que é necessário, palestras motivadoras para alunos e
professores, sobre profissões, saúde, de oratória para o curso de Formação de
Docentes, sobre drogas, compra de uniformes para alunos carentes. Apoio nas
atividades desenvolvidas pela escola e o principal, participação das famílias no
ambiente escolar.
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TEMA: INSTÂNCIAS COLEGIADAS
TÍTULO: VALORIZAR E FORTALECER OS VÍNCULOS ENTRE ECOLA E
COMUNDADE PARA MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO OFERTADO
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Humberto de Campos – Ensino
Fundamental, Médio e Normal está localizado na zona urbana, Rua João Polini Nº
560, centro, no município de Querência do Norte, Estado do Paraná, à 50 km. da
cidade de Loanda, onde encontra-se situado o Núcleo Regional de Educação.
O Colégio Estadual Humberto de Campos – Ensino Fundamental, Médio
Normal e Profissional é o resultado de uma longa vida escolar que se iniciou em
1956, e era denominada Escola Isolada, e que passou a Escola Normal Regional de
Querência do Norte, pelo Decreto Nº 22.217 publicado no Diário Oficial de 12 de
março de 1959, tendo sua instalação solene em 04 de maio de 1959.
Atualmente, o Colégio conta com novecentas e sessenta e uma matrículas
(961), distribuídas nos 3 (três) turnos de funcionamento, nas modalidades de Ensino
Fundamental, Médio, Normal e Profissional, sendo a maior Instituição de Ensino em

número de matrículas do NRE Loanda.
Por se tratar de uma grande Escola, a única na sede do município que
oferta o Ensino Médio e Profissionalizante, a ação de valorizar e incentivar as
comunidades a participar mais nas tomadas de decisões do Colégio surgiu uma vez
que realizamos levantamentos e percebemos a baixa participação da comunidade
nas atividades da Escola. A partir deste principio passamos a divulgar as ações com
maior frequência nas redes sociais, começamos a compartilhar os bons resultados
obtidos em sala de aula com as famílias e ainda realizamos uma consulta publica
para saber sobre o melhor horário para que os mesmos pudessem participar das
reuniões de pais para entrega de boletins, objetivando assim atender um maior
numero de responsáveis.
Percebendo a reaproximação dos seguimentos passamos a valorizar ainda
mais a participação das famílias e pessoas envolvidas com as instâncias Colegiadas,
em todos os eventos oficiais da Escola, tais como cerimônias de Formatura, reuniões
na Sede do NRE ou entrega de algum recurso destinado ao Colégio, passamos a
levar representantes dos seguimentos, para que assim, estes se sintam parte do
processo e poderem opinar e assim contribuir para a melhoria dos processos de
ensino e aprendizagem, uma vez que com mais pessoas envolvidas a busca por
parcerias se torna mais fácil, sendo assim toda a comunidade Escolar se beneficia
com ações que visam o bem comum.

JUSTIFICATIVA: Esta ação se fez necessária uma vez que nosso município
apresenta um baixo índice de desenvolvimento humano, violência elevada, e sem
muitas perspectivas de melhoria de qualidade de vida. Acreditando que a
educação transforma as pessoas, e as pessoas podem transformar o meio em
que vivem, resolvemos a fazer diferente, buscar soluções por meio de parcerias,
junto à SEED, Prefeitura Municipal, Associação Comercial, Instituições de Crédito
e outras empresas parceiras, para mostrar aos alunos que por meio da Escola
cada um pode transformar a realidade em que estão inseridos, efetivando desta
forma nossa proposta de Gestão que visa a melhoria dos índices da Escola e
formação humana integral dos sujeitos por nós atendidos. Com estas ações, a
curto médio e logo prazo, estas iniciativas visam melhorar a vida de nossos
alunos e de suas famílias, sendo de extrema relevância para nossa comunidade
escolar local.

OBJETIVO: Ao longo do processo de formação do estudante, mostrar que a
Escola é o caminho indicado e eficaz para a melhoria da qualidade de vida,
assim melhorar os aspectos sociais e culturais dos indivíduos, e até mesmo
econômicos, gerando oportunidades de emprego e renda capazes de intervir na
formação humana ao longo de seu itinerário formativo. .
ENCAMINHAMENTOS: Ao longo do período da Gestão, temos reunido todos os
seguimentos, mobilizando a comunidade, divulgando as ações desenvolvidas
valorizando alunos professores e comunidade escolar em geral, dando vez e voz
aos integrantes das Instancias para que estes possam se sentir parte do
processo e assim ser determinantes na tomada de decisões que venham a
melhorar a qualidade do ensino ofertado aos estudantes.
RESULTADOS: Parceria de Formação Continuada para professores com a
UNESPAR, que fortaleceu o trabalho docente e vem melhorando, de forma
gradativa, a qualidade do ensino, com incentivos aos Professionais de Educação
para a continuidade dos estudos e melhorias no aperfeiçoamento profissional, e
com isto ganhamos credibilidade com as famílias quanto à importância da Escola
para a sociedade. Conquistamos também melhorias significativas na estrutura
física do prédio, proporcionando um ambiente mais agradável e propicio à
aprendizagem.
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TEMA: INSTÂNCIAS COLEGIADAS

TÍTULO: PROTAGONISMO JUVENIL
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual do Patrimônio Regina – Ensino Fundamental e
Médio, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, jurisdicionado ao Núcleo
Regional de Educação de Londrina, localiza-se no Distrito Rural, denominado
Espírito Santo, na região Sul do município de Londrina, Paraná. De acordo
com os dados do IBGE (2010), a população residente nesse Distrito perfaz
2.886 habitantes. Contudo, dados mais atualizados da Unidade Básica de
Saúde local, aponta o atendimento a uma população próxima a 4.000

habitantes (2017).
A instituição de ensino oferta a Educação Básica, atendendo um
total de 268 estudantes, os quais se encontram matriculados nos Anos Finais
do Ensino Fundamental (172 matrículas) e no Ensino Médio (57 matrículas).
Também oferta o CELEM - curso de L.E.M. Espanhol Básico, com um total de
15 estudantes matriculados, e possui Sala de Recurso Multifuncional,
contemplando atendimento a 24 estudantes.
Em observância a necessidade de envolvimento da comunidade
escolar nas tomadas de decisão, a direção escolar buscou fomentar a
participação do Grêmio Estudantil, recentemente instituído, logo no início de
sua gestão. Este participou das primeiras reuniões de planejamento escolar,
inclusive, esteve presente na Semana Pedagógica/Fevereiro 2016, o que lhe
permitiu a organização das atividades extracurriculares, integrando o
cronograma de ações desta Instância Colegiada com o calendário escolar.
Portanto, a mobilização do Grêmio Estudantil teve como foco a
ampliação do tempo de permanência do estudante na escola, além de seu
turno regular, com atividades lúdicas, de estudos e pesquisas, que
fortalecessem o protagonismo juvenil.

JUSTIFICATIVA:
A busca da participação no Plano de Ação da Gestão Escolar, na
organização de propostas de atividades extraclasses e extracurriculares
significativas, as quais pudessem atender aos anseios dos adolescentes e
jovens desta comunidade escolar, foi o foco do recém-formado Grêmio
Estudantil do Colégio em suas duas gestões (2016/2018).
O intuito destas propostas versa sobre a ampliação do tempo de
permanência dos estudantes na instituição de ensino, de modo

que o

calendário escolar fosse estruturado, oportunizando condições e tempos para
o desenvolvimento de ações que promovessem o

reconhecimento dos

estudantes como parte essencial desse processo de tomada de decisão e,

consequentemente, de melhorias no processo de ensino e aprendizagem.
A

proatividade

do

Grêmio

Estudantil

colaborou

para

o

enriquecimento de atividades no contraturno, o respeito e cooperação dos
demais estudantes e o crescimento na gestão e planejamento de todas as
Instâncias Colegiadas.

OBJETIVO:
Organizar o espaço escolar, reconfigurando a prática de atividades
extraclasses e extracurriculares com ações de engajamento da comunidade
escolar, as quais contemplem clareza no planejamento e detalhamentos das
ações extracurriculares e pedagógicas em conjunto com o Grêmio Estudantil.
Priorizar e fortalecer a Gestão Pedagógica com o Protagonismo
Juvenil, na execução de atividades de qualidade e com interação na
comunidade.
ENCAMINHAMENTOS:
Reuniões em conjunto com as instâncias colegiadas (APMF,
Conselho Escolar e Grêmio Estudantil), para o planejamento de ações, a
partir de 2016; participação do Grêmio Estudantil também no planejamento
da Semana Pedagógica. Apresentou-se a prioridade de colaborar com a
organização das atividades extracurriculares integrando com o calendário
escolar.
A mobilização do Grêmio Estudantil além de seu turno regular, com
atividades lúdicas, de estudos e pesquisas, foi a primeira parceria entre o
Colégio e o GEAMA/UEL – Grupo de Estudos Avançados sobre o Meio
Ambiente, da Universidade Estadual de Londrina, a partir da ação do GEAMA
vai à Escola – GEV (2016/2017). A organização do Coletivo Jovem Regina
Verde, reuniu estudantes comprometidos com a comunidade local e a
construção de saberes significativos sobre a sustentabilidade. O Coletivo
jovem foi essencial para fomentar os princípios éticos da Carta da Terra e a
Ação na Escola e nas comunidades atendidas no Distrito Rural.
O estudo, no contraturno, uma vez por semana, também inspirou a

parceria com o GEV no Almanaque CARTA DA TERRA DA ESCOLA:
COLÉGIO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO REGINA. O trabalho reuniu os
Princípios da Carta da Terra - documento iniciado pela Cúpula da Carta da
Terra em reunião celebrada na sede da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO-2000) em um divertido
passatempo não só a outros coletivos jovens, mas a ação de instruir a
população rural e urbana sobre a importância da consciência ambiental da
produção agroecológica, da minimização dos impactos dos resíduos sólidos,
da geração de mudanças nos cuidado com os rios e a biodiversidade.
Para

desenvolver

ainda

mais

o

protagonismo

juvenil

foi

fundamental a participação no estudo e discussão com os demais estudantes
em visitas à comunidade, mutirão ambiental, palestras e seminários na
Universidade e elaboração de seus próprios princípios, entre eles: apoiar os
jovens destas comunidades, habilitando-os a cumprir seu papel essencial na
criação de sociedades sustentáveis. Integrou o Coletivo Jovem Regina Verde,
grupo de estudo e pesquisa intitulado assim pelos estudantes dentro do
GEAMA/UEL.
A agenda das atividades extracurriculares também contribuiu na
revitalização

do

espaço

da

Horta

Escolar

também

nas

práticas

interdisciplinares e a colaboração na organização da 1ª Caminhada Rústica
do Patrimônio Regina (2017).
RESULTADOS:

A ressignificação dos Espaços da Escola, no intuito de
reorganizar o trabalho pedagógico e o trabalho extracurricular, enriqueceu o
Calendário Escolar com atividades Ambientais, Escotismo e Fanfarra:
1) O GEAMA-UEL (2016/2017) foram atividades planejadas em princípios
com base na Carta da Terra e os Objetivos de Desenvolvimento o
Sustentável/ODS (www.agenda2030.com.br). O Almanaque CARTA DA
TERRA DO CLÉGIO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO REGINA é uma Carta da
Terra em Ação, com o intuito de adentrar os lares da comunidade do Distrito
rural do Patrimônio Regina, incluindo a população londrinense, e com elas

ampliar a consciência ambiental da produção agroecológica, da minimização
dos impactos dos resíduos sólidos, da geração de mudanças no cuidado com
os rios e a biodiversidade. Em 2017, foram 1000 exemplares trabalhados no
lançamento na MOSTRA AMBIENTAL REGINA VERDE 2017 no colégio e
comunidade, e ações na UEL no IX Fórum Brasileiro e IV Encontro
Catarinense de Educação Ambiental e Programa Internacional Cidade MAIS PIC MAIS 2017. Muito comemorado também foi o primeiro livro digital, o
ebook

no

http://www.uel.br/ccb/biologiageral/portal/pages/arquivos/E-BOOK/GEAMA-

UEL_CARTA_DA_TERRA_DA_ESCOLA.pdf

2) Implantação da Seção Escoteira para alunos do Ensino Fundamental
(2017), foi resultado de reuniões de orientação aos estudantes e pais
interessados,

reuniões

de

composição

do

Conselho

de

Pais

e/ou

Responsáveis pelos escoteiros e organização da atividade no contraturno
uma vez na semana. A Seção Escoteira Autônoma do Ar Órion 352, realizou
em 2018 o EducAção escoteira no período vespertino, cumprindo um
calendário nacional da União Escoteiros do Brasil. O Escotismo foi resultado
de solicitações da comunidade de atividades lúdicas e pedagógicas para o
contraturno dos estudantes que integram o sexto ano;
3) 1ª Fanfarra Rural do Patrimônio Regina (2018), organizada no contraturno
com autorização dos pais e/ou responsáveis, com ensaios uma vez por
semana no contraturno e auxílio transporte para o instrutor custeado com
recursos da APMF-CEPR.
4) 1ª Festa do Campo (2018), atividade que reúne toda a comunidade escolar
com escala de atividades voluntárias, abrangendo 150 colaboradores.
Organização financeira da APMF.

BibliografiaBibliografia:
https://www.facebook.com/356912784437036/videos/948344328627209/,acesso julho/2018.
http://geamauel.blogspot.com.br/p/gev-geama-vai-escola.html , acesso julho, 2018.
http://www.escoteiros.org.br/, acesso julho/2018.
http://www.estrategiaods.org.br/o-que-sao-os-ods/cenario-para-a-implementacao-dosods/,acesso julho, 2018.
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas,acesso julho, 2018.
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TEMA: Instâncias Colegiadas
TÍTULO: A importância das instâncias colegiadas na democratização escolar.
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Professora Maria Helena Davatz –
Ensino Fundamental e Médio localiza-se no distrito de Lerroville, na zona
rural no município de Londrina, atendendo ensino fundamental e médio com
um total de 450 alunos. Através das instâncias colegiadas (APMF, Conselho
Escolar e Grêmio Estudantil) foi implantado internet e projetores multimídias
em todas as salas de aula.
JUSTIFICATIVA: A gestão democrática da escola consolida-se por meio de
suas Instâncias Colegiadas: Conselho Escolar, Associação de Pais, Mestres
e Funcionários (APMF) e o Grêmio Estudantil. A partir desses conceitos
delineamos nossa ação: instalar projetores multimídias e internet nas salas

de aulas, com o intuito de ampliar recursos pedagógicos para os docentes e
melhoria na qualidade do processo ensino e aprendizagem, proposta essa
contemplada no plano de ação da gestão. Essa ação envolveu as três
instâncias colegiadas citadas acima e toda comunidade escolar interna e
externa. A relevância dessa ação resultou no avanço no processo de ensino
e aprendizagem e, consequentemente, nos resultados do ultimo SAEP.
OBJETIVO: Desenvolver um processo de efetiva participação das instâncias
colegiadas nas mais diversas tomadas de decisão, visando à melhoria do
processo ensino e aprendizagem.
ENCAMINHAMENTOS:
A ação foi desenvolvida a partir de reuniões com a APMF,
Conselho Escolar e Grêmio Estudantil, onde deliberou-se que seria realizada
uma promoção para angariar fundos para efetivação da proposta.
Nesse sentido, a ação desenvolvida trata-se de uma gincana
cultural, em que o Grêmio Estudantil mobilizou os estudantes para a
participação, contando com o apoio do Conselho Escolar e APMF, a qual
oportunizou a estrutura para o desenvolvimento dessa ação.
Ressalta-se que a gincana cultural, por meio do trabalho docente,
contribuiu para o aspecto pedagógico através de atividades culturais,
esportivas e recreativas, em consonância com o Projeto Político Pedagógico.
A ação coletiva resultou num trabalho colaborativo dos educandos, sentindose protagonistas da proposta.
RESULTADOS: Instalação de projetores multimídia e internet em todas as
salas de aula, ampliando os recursos pedagógicos para os docentes,
melhorando o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Fato
constatado no resultado do SAEP. Outro ganho, foi mobilização dos
estudantes, seu envolvimento nas tomadas de decisões para a melhoria do
espaço escolar.
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TEMA: Instâncias Colegiadas
TÍTULO: Gestão democrática, as instâncias colegiadas e o
fortalecimento da participação
INTRODUÇÃO:
A criação do Colégio Estadual João de Faria Pioli data do ano de 1967, tendo
recentemente comemorado seus 50 anos de existência. Localizado na Vila
Morangueira, numa região periférica da cidade de Maringá, cresceu junto
com a sua comunidade, passando, desde os seus primórdios, de um
modesto grupo escolar com apenas quatro salas de aula e chão batido, para
atualmente atender 17 salas de aula, em dois turnos, oferecendo os Ensinos
Fundamental e Médio, além de diversos projetos em contraturno. Atende
neste período letivo aproximadamente 1.300 alunos, que além das turmas
regulares têm a oportunidade de participarem de treinamentos esportivos,

como o tênis de mesa e o handebol. Há também no Estabelecimento de
Ensino uma banda de metais, que atende os alunos e demais interessados
da comunidade, com aulas de instrumentos de sopro e percussão.
O Colégio tem se destacado há alguns anos como um caso de sucesso,
conseguindo expressivos resultados do ponto de vista pedagógico e da
organização escolar, contanto, para tanto, com a participação das instâncias
colegiadas e dos pais de um modo geral. Podemos nos orgulhar de ter uma
comunidade muito participativa, interessada nos rumos do Colégio e nos
acontecimentos do dia-a-dia. Com esse trabalho conjunto e com a
implantação dos preceitos da gestão democrática, além de ações
pedagógicas e de gestão significativas, como o fortalecimento do Grêmio
Escolar e da AMPF, o Colégio Estadual João de Faria Pioli tem conseguido,
progressivamente,

melhorar

as

condições

educacionais

de

nossos

estudantes, tanto do ponto de vista pedagógico quanto das suas
necessidades materiais.
JUSTIFICATIVA:
Tanto a teoria quanto a prática pedagógica apontam claramente que bons
resultados são muito mais plausíveis com a união de esforços em torno de
um mesmo objetivo. Acreditamos que o diálogo, o trabalho coletivo e o
entendimento entre a instituição escolar, a família e o aluno são fundamentais
para a realização de quaisquer projetos que busquem a alteração da
realidade.

Nesse

sentido,

a

efetivação

dos

postulados

da

gestão

democrática, que garanta o diálogo e a verdadeira autonomia dos diferentes
representantes da comunidade escolar, é uma das principais medidas que
levamos em conta ao buscar o fortalecimento da participação de pais, alunos,
professores e funcionários.
Felizmente, de um modo geral, nosso Colégio sempre se destacou por
possuir uma comunidade escolar com pais interessados, que sempre
atenderam aos chamamentos em momentos decisivos. Percebendo esse
poder transformador, sempre primamos por meios de estreitar ainda mais
esse relacionamento, estimulando a participação, a troca de ideias e a

parceria expressa na Associação de Pais, Mestres e Funcionários, no
Conselho Escolar e no Grêmio Estudantil.
Com um trabalho de conscientização a respeito da importância da
participação voltado a pais e alunos, aliado ao respeito à autonomia dentro
das instâncias colegiadas, conseguimos a formação de lideranças dentro dos
mais diversos segmentos da comunidade escolar, que funcionam como
intermediadores e facilitadores de ações pedagógicas e outras estratégias
que visam melhorar a qualidade do serviço prestado em nosso Colégio.
Guiados também pelo Plano de Ação, construído em conjunto com a
comunidade e que expressa objetivamente as metas a serem alcançadas,
com uma APMF e Grêmio Escolar fortalecidos e autônomos, temos
conseguido oferecer, além de bons resultados quantitativamente, também um
ambiente propício à aprendizagem, ao bem-estar e ao exercício da cidadania
e da participação..
OBJETIVO:
- Colocar em prática o arcabouço teórico e os princípios da Gestão
Democrática;
- Fortalecer a participação de todos os segmentos que compõe a comunidade
escolar;
- Criar lideranças que possam intermediar, orientar e facilitar ações
pedagógicas e outras estratégias;
- Garantir a autonomia das instâncias colegiadas;
- Propiciar a construção de um Grêmio Estudantil atuante e dar suporte a
suas ações e projetos;
- Propiciar o funcionamento de uma APMF participativa e atuante;
- Buscar parcerias diversas para que, juntamente com a instâncias
colegiadas, desenvolvam ações pedagógicas de impacto;
- Construir um ambiente apropriado ao aprendizado, com senso de

responsabilidade dentro da comunidade escolar, facilitando a vivência das
regras do Regimento Interno.
ENCAMINHAMENTOS:
Primeiramente, foi necessário estimular a participação dos pais e alunos. Há
vários momentos de contato em que essa participação pode ser estimulada:
em reuniões periódicas com os pais, que podem ser marcadas tanto por
turma/ano quanto geral, também nas entregas de boletins, em que
construímos espaços para que os pais possam conversar diretamente com
os professores a respeito das dificuldades de seus filhos, em eventos e feiras
culturais realizados dentro do Estabelecimento de Ensino, ou mesmo com o
chamamento individualizado dos pais, buscando resolver questões pontuais.
Nesses momentos de contato é feita a conscientização de pais e alunos,
buscando atrair seu interesse e informar sobre as possibilidades de
participação. É importante criar uma sensação de pertencimento, seja em
pais ou alunos, que desperte e motive um senso de responsabilidade e
realização com os objetivos maiores da educação e da comunidade.
Com relação às instâncias propriamente ditas, é feito um trabalho de
captação de lideranças comprometidas, às quais são propostas a “oferta
qualificada” de participação dentro da vida escolar. O fortalecimento da
autonomia e de métodos de gestão que garantam a participação coletiva
dentro dessas instâncias permitem que se coloque em prática sua verdadeira
vocação, além de facilitar a realização de projetos e ações mais pontuais.
No caso específico do Grêmio Escolar, a autogestão, o suporte emocional e
material por parte da Equipe Diretiva e a vivência do processo democrático
por meio de eleições estreitam os laços entre os alunos e o Estabelecimento
de Ensino enquanto instituição, criando um senso de pertencimento e
responsabilidade. É necessário que o Grêmio Estudantil, como expressão
representativa dos alunos, atue em parceria com as outras instâncias para
realização de seus propósitos.

RESULTADOS:
- Fortalecimento da participação dos pais, que se tornam mais interessados e
presentes, com bom nível de comparecimento nos momentos de encontro
(reuniões, entrega de boletins, etc.);
- Criação de lideranças dentro dos diversos setores da comunidade escolar
que atuam como facilitadores;
- Grêmio Estudantil atuante, com alunos responsáveis e ideais comuns;
- Ambiente escolar propício ao aprendizado. Com a maior participação dos
pais e alunos, há maior respeito às regras e ao patrimônio. Temos um
ambiente escolar sempre pintado, com carteiras e salas limpas, cortinas e
quadros bem cuidados, pátios limpos, além de horta escolar;
- Redução do atraso no começo dos períodos de aula a números ínfimos;
- Criação de uma rede de parcerias que auxiliam na realização de outras
ações significativas.
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TEMA: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
TÍTULO: O RESGATE DO PERTENCIMENTO DO ALUNO PARA COM O
ESPAÇO ESCOLAR

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira está situado na
periferia do município de Maringá com 784 alunos matriculados, 56
professores, 8 agentes II e 7 agentes I, com um espaço de área 8.957, 28 m 2
e 2.987,8 m2 de construção, atendendo o Ensino Médio, fundamental, apoio e
sala de recursos. Durante alguns anos, o colégio apresentou um contexto de
violência externa e interna e diante disto, houve a necessidade de ações com
a comunidade escolar para mudar este contexto.
JUSTIFICATIVA: Após inúmeros conflitos com invasores, bem como,
dificuldades na relação professor, aluno e educadores, houve a necessidade
de uma nova organização para minimização dos conflitos que geravam baixo
rendimento escolar, desinteresse pelos estudos, insegurança e depredação
do Patrimônio Público.

Sendo assim, no ano de 2012 uma nova gestão

aceitou o desafio junto a comunidade escolar.
OBJETIVO: Fortalecer os laços entre os profissionais da Educação,
comunidade e alunos, tornando o espaço escolar harmônico para garantir o
Ensino e Aprendizagem.
ENCAMINHAMENTOS:

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICO:















Regimento escolar (ação disciplinada);
Contrato pedagógico com alunos;
Sala de apoio de Língua Portuguesa e Matemática;
Reuniões pedagógicas (formação continuada);
Grupo de trabalho com a rede (CRAS, SASC, CONSELHO TUTELAR,
PATRULHA ESCOLAR, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,
PROMOTORIA),estudo de caso e acompanhamento familiar;
Palestras;
Parceria com universidades (música, psicologia, filosofia, química,
educação física, arte...)
Valorização dos agentes educacionais I com novas atribuições ;
Melhorias no espaço: Muros, telas, câmeras, som, aparelhos DVD,
pinturas de sala, portas, fechaduras, TV, sala de informática,
laboratório.
Implementação PAD (Plano de Ações Descentralizadas)
Projeto de Leitura
Blog
Jornal trimestral
Simulados

RESGATE DO PERTENCIMENTO DO ALUNO AO ESPAÇO ESCOLAR





Uniforme;
Execução uma vez por semana do Hino Nacional no pátio da escola
com todas as turmas em fila;
Ficha de acompanhamento do desempenho no processo de ensino e








aprendizagem, bem como no comportamento e compromisso
individual;
Acompanhamento de frequência diária na 2ª e 4ª aula;
Passeios culturais (socialização, relação professor- aluno);
Semana da família
Dia do estudante;
Atividades recreativas, esportivas, culturais, científicas, com o objetivo
de resgatar a relação de pertencimento dos alunos com o espaço
escolar;
Grupo de Teatro;

RESULTADOS:







Elevação do IDEB;

Prêmio CAF

Mérito Comunitário

Homenagem com o Brasão do Município

A comunidade escolar passou a valorizar e acreditar no trabalho da
escola.
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TEMA: Instâncias Colegiadas
TÍTULO: Participação efetiva das instâncias Colegiadas, algo possível e
eficaz.
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual de Paraíso do Norte atende hoje
aproximadamente 1200 alunos, divididos em 20 turmas deEnsino
fundamental e 12 turmas de Ensino Médio. O mesmo está localizado na
região central da cidade, sendo a única instituição pública a ofertar
Ensino Fundamental Séries Finais, Ensino Médio e EJA. Esta instituição
faz da educação um espaço político de aprendizagem, o mesmo é de
grande importância para o desenvolvimento intelectual, emocional e
social dos alunos, tendo como missão prepará-los para o futuro
oferecendo-lhes um ensino de qualidade, transmitindo conhecimento e
consequentemente formando cidadãos mais engajados nos poderes

municipais e em suas comunidades.

JUSTIFICATIVA: Enquanto educadores e gestora acreditamos que promover
e direcionar o pleno desenvolvimento de nossos alunos, preparando-os para
o exercício da cidadania, só seria possível através da Gestão Democrática,
com a PARTICIPAÇÃO EFETIVA de todos os segmentos da comunidade
escolar. Assim sendo, a escola e comunidade devem planejar e propor ações
assumindo cada um sua parcela de responsabilidade nesta tarefa,
acreditando sempre que é possível mudar para melhor, a partir do momento
em que todos se conscientizarem das possibilidades e dos limites das tarefas
de educar e se sentirem reconhecidos e corresponsáveis pela escola, muitos
desejariam em parceria com o gestor, fazer o melhor possível naquilo que
parecia impossível
OBJETIVO: Realizar o trabalho no regime de cooperação e participação
entre a comunidade escolar e as instâncias colegiadas em todo o processo
das ações: elaboração, execução e avaliação, respeitando a legislação
vigente sendo primordial a transparência no âmbito administrativo-financeiro,
visando em primeiro plano a gestão pedagógica, função primordial da escola.
ENCAMINHAMENTOS:


Dar vez e voz aos alunos através de um processo eleitoral realmente
participativo e efetivo do Grêmio Estudantil;



Propagar a eleição de Conselho Escolar e APMF, com intuito de cada
vez mais ter a participação dos pais de forma espontânea.



Implementar uma gestão participativa, estimulando o desenvolvimento
das responsabilidades individuais promovendo o trabalho coletivo;



Lembrar de datas significativas, desenvolvendo ações voltadas aos
professores e funcionários;



Realizar reuniões da direção com os representantes de classe com
intuito de estabelecer parcerias nos projetos e ações da escola;



Grupo de whatsApp ( Membros do Conselho escolar e APMF) onde
informa com frequência ações e acontecimentos aos seus integrantes;



Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias envolvendo Conselho
Escolar e APMF.



Elaborar os planos de aplicação financeira com os respectivos
representantes dos segmentos e após decisão pelo conselho escolar .



Prestação de contas semestral à apreciação e aprovação do
Conselho Escolar;

RESULTADOS:


Grêmio Estudantil estruturado, forte e ativo, dando uma nova
“cara” a escola;



TODAS as ações são decididas e aprovadas pela comunidade
escolar em reuniões;



Da primeira eleição

do Grêmio Estudantil para

a Segunda,

percebemos uma participação maior dos alunos;


Com a presença de todos os segmentos e a transparência das
ações, temos mais apoio na comunidade em todos os sentidos;



Maior envolvimento dos professores e funcionários devido a
motivação atenção e importância dadas a eles;



Alunos mais participativos, buscam a direção, se envolvem em
atividades extra curriculares, tendo a escola como um lugar de
aceitação dos excluídos,
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2- ANEXO: DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA
NAINSTITUIÇÃO DE ENSINO
NRE:

PARANAGUÁ

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

CE PROF. ZILAH DOS SANTOS BATISTA

MUNICÍPIO:

PARANAGUÁ

DIRETOR (A):

ORIEL DA COSTA SCHNEIDER

E-MAIL DA ESCOLA:

pngzilahbatista@seed.pr.gov.br

AUTOR (ES):

ORIEL DA COSTA SCHNEIDER

TÍTULO: Instâncias Colegiadas
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Professora Zilah dos Santos Batista – Ensino
Fundamental e Médio foi construído pelo Governo do Estado do Paraná, com
recursos administrativos da FUNDEPAR.Inaugurado pelo Exmº Sr. Jayme
Canet Junior, Governador do Estado, no dia 29 de julho de 1978, como Unidade
Escolar da Vila Guarani, que através da Resolução n.º 1248/78 de 29 de julho
de 1978 passou a ser Escola “Profª. Zilah dos Santos Batista”. Iniciou suas
atividades no dia 1º de agosto de 1978, sob a direção da Professora Edite Lobo
dos Santos, designada através da Resolução 1336/78, atuando até Março de
1979. Atendia 12 turmas, sendo 7 turmas com estudantes pertencentes à Rede
Municipal de Ensino ( 245 estudantes ) e 5 turmas com estudantes da Rede
Estadual

de

Ensino

(

159

estudantes

),

totalizando

404

estudantes.Atualmente,18 turmas, no período da manhã, 18 turmas no período
da tarde e 4 turmas no período noturno ; totalizando aproximadamente 1300
alunos.
Contamos com um bom espaço físico, uma área de 4.888m2 de terreno
sendo 1895m2 de área construída com dezenove salas de aula com 49m2 em
média, um laboratório de ciências com 65m2, uma biblioteca com 95,2 m2, um
laboratório de informática com 9computadores, porém 05 estão funcionando,
uma impressora , uma sala para os professores trabalharem suas horas
atividades, com dois computadores para RCO , uma quadra esportiva coberta
com 600m2, uma sala de apoio, uma sala para secretaria, uma sala da direção,
uma sala para a direção auxiliar, uma sala para equipe pedagógica, uma sala
para o almoxarifado, uma sala para merenda, uma sala multimídia, um
refeitório, uma cantina escolar e uma cozinha. Contamos também com um bom
espaço de pátio coberto e um bicicletário

Comunidade em que a escola está inserida: características

dos

estudantes.
O perfil da comunidade se baseia no novo contexto social onde nossos
estudantes convivem sob a guarda dos

avós, tios, padrastos, madrastas e

outros. São oriundos de famílias de baixa renda, vários pais sem renda fixa
mensal, dependentes muitas vezes do auxílio Bolsa Família.
Localização física da escola: características do bairro, ocupações

principais, níveis de renda, condições de trabalho, níveis de escolaridade
da população.
O Colégio Estadual Professora Zilah dos Santos Batista , está situado à
rua Alzir dos Santos Antunes, 1158, no bairro Porto dos Padres, CEP 83212550, na zona urbana, possui dois números de telefones para contato, 34233015 (secretaria) e 3424-2348 (equipe pedagógica) e dispomos dos seguintes
e-mail:

pngzilahbatista@gmail.com/pngzilahbatista@seed.pr.gov.br/

equipepedagogicazilah@gmail.com
A comunidade local possui saneamento básico, iluminação e transporte
público, creches, posto de saúde e na sua grande maioria, pavimentação. A
ocupação principal dos pais e/ou responsáveis é prestada informalmente na
área portuária, comercial, pesca e construção civil, a qual define o nível da
renda como baixa. O nível de escolaridade da nossa população é na maioria de
Ensino fundamental completo e incompleto.

JUSTIFICATIVA:

Uma intenção a ser atingida numa gestão é a conquista de uma gestão
democrática onde haja interação de todos os envolvidos, pois é no debate
das ideias que há o fortalecimento das ações, evidenciando-se assim, a
transparência do gestor, bem como das instâncias colegiadas, pois na
medida em que as decisões partem do grupo, demonstra-se engajamento
pela mesma causa, neste caso, a instituição escolar.
Por meio dos colegiados, poderá contar com o apoio de outras pessoas
envolvidas no processo educacional para conseguir implementar os projetos
de melhoria na escola e no ensino. Dessa forma, o gestor preocupado em
oferecer uma formação do cidadão consciente, participativo, deixará de
exercer uma ação individual e passará a considerar o coletivo. Esse novo
conceito de gestão, que abre espaço para que os colegiados legítimos
representantes da comunidade escolar tomem parte nas decisões e na
gestão da escola, não acontece de maneira simples e plenamente
satisfatória. Ainda existem muitos obstáculos que se contrapõem à
participação coletiva exigida na democracia.
As instâncias colegiadas são os espaços de representação dos segmentos
da escola: discentes, docentes, pais e comunidade. É pela utilização desses

espaços, fruto da conquista da própria comunidade, que a gestão
democrática ganha força e pode transformar a realidade escolar. Isso
depende, como já mencionamos, das relações que se estabelecem entre os
segmentos e a direção da escola. Segundo Veiga (1998, p.113): Podemos
considerar que a escola é uma instituição na medida em que a concebemos
como a organização das relações sociais entre os indivíduos dos diferentes
segmentos, ou então como o conjunto de normas e orientações que regem
essa organização, as instancias colegiadas são grande aliado da direção na
gestão da escola, no entanto, para que essa parceria realize um trabalho de
acordo com o esperado e satisfaça a comunidade, é preciso que haja sintonia
entre os parceiros e abertura por parte da direção para ouvir e aceitar a voz
da comunidade.

OBJETIVO:

Espera-se que se estabeleça uma relação de respeito pela opinião de uns e
outros, cumplicidade nas tomadas de decisão e, principalmente, que todos
tenham objetivos comuns, de forma autônoma, espontânea e consciente.
ENCAMINHAMENTOS
Com a presença do Diretor Geral, Diretoras Auxiliares, Membros do
Conselho Escolar e APMF se reúnem mensalmente ou quando temas
urgentes necessitam ser debatidos. Estas reuniões acontecem

nas

dependências do Colégio para definição das ações necessárias para o bom
andamento da instituição escolar, de acordo com a sua necessidade nos
mais variados setores.
No “gerenciamento” financeiro da escola, as reuniões sempre têm como
atribuições: acompanhar o desenvolvimento da Proposta Pedagógica,
sugerindo as alterações que julgar necessárias ao Conselho Escolar;
estimular a criação e o desenvolvimento de atividades na escola, para os
alunos, professores, funcionários, assim como para a comunidade, após
análise; mobiliza-se a comunidade escolar através de ampla divulgação
(facebook , bilhete aos pais , informativo em edital da escola) realçando a
importância da participação nos processos decisórios.Durante todo esse
período houve interação

de recursos no atendimento da escola e assim

muitas melhorias no Colégio foram feitas através das decisões comunitárias
com os recursos do fundo Rotativo, PDDE e Escola 1000 (Programa do
Governo do Estado).
Como:
Alterações do plano de atendimento prévio da escola acessível, substituindo,
lixeiras, torneiras por duas portas lisa para os banheiros, reforma do
bicicletário, pinturas das salas, iluminação da cancha com refletores, troca de
lâmpadas em toda a escola, nivelamento do piso no pátio, instalação de
câmeras de segurança,manutenção e instalação de ventiladores, materiais
hidráulicos, substituição dos telhados de dois blocos e de toda parte
administrativa, troca de caixa de descarga dos banheiros dos alunos, compra
de materiais de expediente, melhoria de laboratório de informática, refeitório,
utensílios de cozinha e funcionamento da Cantina nas dependências do
Colégio.
Em parceria, com o Grêmio Estudantil tivemos ações, como: arrecadação de
alimentos na comunidade para serem levadas ao asilo, aulas de violão,
Palestras sobre a gripe H1N1, feira ecológica com distribuição de plantas,
jogos de futsal e voleibol masculino e feminino inter-classe no horário de
intervalo.
Em parceria direta com a comunidade tivemos ações, como: Projetos de
conscientização de sustentabilidade com o recolhimento de materiais
recicláveis. Projeto Lírio da Paz que tem por objetivo plantar flores deixando o
espaço escolar com um novo olhar. Projeto “Fora Dengue “com a plantação
de citronelas pelos alunos e professores no entorno das salas.
Em parceria com outras instituições tivemos ações, como; palestras para os
alunos com a Patrulha Escolar, para a conscientização sobre o exercício da
cidadania,

gincanas

interssalas,

reuniões

de

pais

para

tomarem

conhecimento das frequências de seus filhos, palestras com a UFPR sobre
mercado de trabalho e como entrar na faculdade.
E a pedido da comunidade debateu-se um projeto de recuperação de
identidade da escola para tornar a escola um ambiente acolhedor e atraente.
Neste intuito, criou-se um projeto chamado “Permita-se sonhar” onde exalunos que se formaram e tem atualmente uma experiência positiva, fruto da
passagem pelo colégio. é convidado a partilhar desta experiência com os

alunos de ensino médio do colégio.

RESULTADOS:

Estas atitudes das instancias colegiadas mostrou-se estarem antenados às
necessidades de todo o segmento escolar, valorizando a participação
intermediando as diferentes opiniões para todos os envolvidos.

3- ANEXO:
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS: (realizar o upload do
arquivo digitalizado e devidamente assinado).
APRESENTAÇÃO DE SLIDES: seguir o modelo disponibilizado na página de
inscrição.
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM: seguir o modelo disponibilizado na página
de inscrição.

Curitiba, 23 de julho de 2018.
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TEMA: Instâncias Colegiadas
TÍTULO: Intensificando Parcerias: APMF no contexto escolar.
INTRODUÇÃO:
Atualmente, são 122 alunos do Ensino Fundamental e 63 alunos do Ensino Médio, atendidos
nos turnos da manhã e tarde, organizados em 07 turmas, sendo 04 do Ensino Fundamental
e 03 do Ensino Médio. Desde o início do funcionamento, o colégio funciona em dualidade
administrativa com uma escola municipal, porém, com direções e pedagogos,
independentes.
O projeto desenvolvido durante minha participação no PDE teve por objetivo analisar a
importância da APMF – Associação de Pais Mestres e Funcionários, na integração família–
escola-comunidade, promovendo reflexões acerca do papel da Instância Colegiada APMF,
no contexto educacional, verificando sua atuação na participação dos pais e da comunidade

escolar, o que possibilita mudança no contexto de trabalho e, também, avaliando suas
práticas na escola. A organização do texto partiu dos seguintes questionamentos: Como
ocorre o processo de criação da APMF? Quais as funções de seus membros e como podem
contribuir para que mais pais participem ativamente da escola? Como a APMF pode
participar contribuindo com a qualidade do ensino? A Implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica se deu no Colégio Estadual do Campo Castelo Branco – EFM,
Coronel Vivida – PR, em 8 encontros de 4 horas cada, contando com a participação de Pais,
Professores, Pedagogos, Membros da APMF e Comunidade Escolar. Pontuou-se também
sobre o papel do Gestor e da família, bem como sobre os resultados obtidos por meio da
implementação do Projeto de Intervenção e a participação dos professores no GTR – Grupo
de Trabalho em Rede - referentes ao tema. Por fim, faz-se o relato da implementação e a
apresentação dos resultados, os quais contribuíram na viabilização de uma melhor
participação da comunidade nas instâncias colegiadas, na preparação dos seus membros, na
explicação das funções, nas trocas de funções das Instâncias Colegiadas e na comunicação
com as famílias. A abordagem metodológica desenvolvida na pesquisa teve cunho
bibliográfico e documental. Nos resultados obtidos aponta-se o maior interesse em analisar
o papel da APMF no contexto educacional com uma participação mais efetiva dos pais na
escola

JUSTIFICATIVA:
O ambiente escolar constitui-se de um espaço público onde grande parte de crianças,
adolescentes/jovens e professores passam grande parte de seu tempo e um lugar onde
aprendem e exercitam o convívio com muitas pessoas. Não só a estrutura física da escola,
mas também a organização, a segurança, a manutenção, revelam muito sobre a vida que
nesse ambiente se desenvolve. Como gestora de escola, tenho observado que dificilmente
se pode contar com o apoio das Instâncias Colegiadas, das famílias e da Comunidade
escolar, o que faz parecer que a escola é do diretor e que ele deve dar conta dela. Inúmeras
vezes bate o desânimo diante da burocracia, pela dificuldade em reparar a parte física do
estabelecimento de Ensino, em propiciar um ambiente adequado e acolhedor para que os
encaminhamentos pedagógicos possam ter condições de acontecer com qualidade. Sendo
assim, nos propusemos refletir acerca do papel da APMF – Associação de Pais, Mestres e
Funcionários - da escola do campo no atual contexto educacional, verificando sua atuação
quanto à participação dos pais e da Comunidade Escolar, no sentido de buscar formas de

modificar o atual contexto de trabalho, compreendendo melhor sua prática e
consequentemente aprimorando a adesão das famílias à escola. Para entender como a
APMF pode ser uma aliada nas ações realizadas, e não meramente gestora dos recursos
estaduais e federais recebidos, atendendo a burocracia que envolve a gestão de uma escola,
é que se deu a escolha do tema. Partimos da dificuldade enfrentada pelo estabelecimento
de ensino em fazer da APMF uma Instância Colegiada organizada e compromissada com a
efetivação da democracia no âmbito escolar.

OBJETIVO:
Este estudo teve como proposta pensar a atuação de uma APMF, que possibilite a
mobilização para uma educação democrática e comprometida, pois, a participação dos pais,
professores, alunos e funcionários, por meio desse colegiado, propicia autonomia à escola.
Foi necessário elencar os fatores que contribuíram para participação da comunidade em seu
local de atuação, sensibilizando os envolvidos, à participação pedagógica, à conservação do
espaço físico e do todo escolar

ENCAMINHAMENTOS:
No decorrer dos encontros, foi realizada a apresentação do projeto, o formato do curso,
objetivos e conceitos pertinentes. Foram abordados conceitos e teorias relacionados à
atuação na Instância Colegiada APMF, ao papel dos atores da escola, seus desafios e
potencialidades pedagógicas e à sua influência na instituição escolar. Pelas discussões
promovidas, pôde-se analisar a importância da função dos que estão à frente da Equipe
Diretiva de uma escola. Além disso, concluir que, no dia a dia, o diretor não faz nada
sozinho; assim, percebemos que todos, na escola, são corresponsáveis pelo sucesso da
instituição. Quanto à administração da unidade escolar, trata-se de um coletivo bem
organizado. Se sua estrutura é boa ou ruim, vai depender de uma série de situações e não
só da responsabilidade do seu gestor. Avaliamos que a missão da escola deve ser resgatada,
bem como o compromisso com a construção do Projeto Político Pedagógico, para
fortalecimento do aprendizado. Durante os encontros, percebemos que tanto pais, quanto
professores ainda têm dificuldade em assumir, de fato seu papel. Isso porque, atualmente
há uma cultura na qual os pais têm deixado a total responsabilidade da educação para a
escola. Sendo assim, o real papel dos professores em sala de aula, que seria o de transmitir
e mediar o conhecimento, de escolarizar, está sendo ampliado, no sentido de que assumem

o papel da família, tendo que ensinar valores e estabelecer limites. A função primeira de
educar compete aos pais, não à escola. A relação entre pais e professores deve ser estreita e
auxiliar o educando. Porém, da forma como vêm ocorrendo, pela ausência dos pais na
escola, as práticas e os objetivos dos segmentos não se harmonizam e tudo fica decidido por
uma expressiva minoria que sempre participa, com presença como é o esperado

RESULTADOS:
Como resultados, pós implementação do projeto, percebeu-se maior interesse em analisar o
papel da APMF no contexto educacional, verificando sua atuação relativa à participação dos
pais e no sentido de os participantes de sentirem parte da escola. Foram constatados quais
fatores levam os pais a participarem, ou não, das Instâncias Colegiadas: falta de
conhecimento sobre a função, compromisso excessivo; qual é o papel do gestor nessa
sensibilização para trazer os pais à escola e conhecer a função que exercem enquanto
membros do colegiado: motivar a uma maior participação pelos pais. A relação famíliaescola-comunidade ainda é possível, à medida em que saibam como funcionam uma APMF
como órgão representativo da comunidade escolar. O projeto apontou ações que a escola
poderá desenvolver durante o ano todo e em outros anos letivos, no intuito de tornar a
comunidade mais efetiva e atuante, por isso, buscaram-se nos encontros meios de efetivar
essas ações como: visitar as famílias que não participam, capacitação quanto à função de
cada membro da APMF, palestras com as reais necessidades da escola. Também, foi
sugerida a realização de festas para diversão e entrosamento das famílias, reuniões mensais
com atrativos como teatro, café colonial, entre outros. Para melhorar a comunicação entre
a escola e a família, criaram-se grupos no WhatsApp dos membros das Instâncias
Colegiadas. Para divulgação dos trabalhos da escola utilizam-se os meios digitais como o email e páginas da web, além da rede social Facebook.

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ DE ANCHIETA - EFMNP
SANTA MARIA DO OESTE - PR
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1- IDENTIFICAÇÃO (preenchimento obrigatório de todos os itens)
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2- ANEXO: DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
NRE:

PITANGA

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ DE
ANCHIETA – EFMNP

MUNICÍPIO:

SANTA MARIA DO OESTE

DIRETOR (A):
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AUTOR (ES):
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TÍTULO:

Gestão Escolar X Instâncias Colegiadas: uma parceria que

dá certo.
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual José de Anchieta – EFMNP situado em Santa Maria
do Oeste oferta as modalidades de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, Ensino
Médio, Curso Formação de Docentes, Cursos Técnico em Administração,
Vendas

e

Recursos

Humanos

–

Subsequente,

Sala

de

Recursos

Multifuncionais, Sala de Apoio e Atividades Complementares em contraturno,
totalizando uma soma de 1038 alunos atendidos tanto da zona urbana,
quanto da zona rural.
Trabalhar em conjunto com as instâncias colegiadas é de suma
importância em qualquer estabelecimento de ensino, aqui no Colégio
Estadual José de Anchieta não é diferente, APMF, Conselho Escolar e
Grêmio Estudantil estão frequentemente em reuniões (formal ou informal)
discutindo as melhores formas de ajudar no bom andamento da escola.
Tratando-se da qualidade e na melhoria do ensino cada instância tem
o seu papel, onde podemos citar separadamente. A APMF está sempre
buscando melhores formas de adquirir ou atualizar equipamentos que
venham contribuir com as metodologias abordadas pelos professores, dando
maior suporte para que suas aulas sejam mais atraentes. O Conselho
Escolar atua nos resultados obtidos de forma geral fazendo as análises
necessárias para que possamos reorganizar o que precisa e dar continuidade
nas ações que vem dando bons resultados. Já o Grêmio Estudantil é a voz
dos alunos, procura fazer a análise do que os alunos estão sentindo dentro
do estabelecimento e em cada aula para que no dia da reunião com todas as
instâncias coloquem as ansiedades sentida pela maioria dos alunos.
Essas instâncias juntamente com a direção vêm desenvolvendo há
vários anos uma harmoniosa afinidade promovendo ações em diversas
áreas, como atividades culturais, esportivas, sociais e de cidadania: Show de
Talentos, Gincanas entre pais x filhos e alunos x alunos, palestras, incentivo a

participação dos pais em reuniões e projetos desenvolvidos, como a Escola
Sustentável, edição do livro - Geração Anchieta, organizado pelos
professores de Língua Portuguesa, o qual tem sempre seu lançamento no
mês de dezembro num evento onde toda comunidade escolar é convidada a
participar, além de outros.
Como diz o militar Salvador Faria “Todos são peças importantes no
trabalho em equipe, cada um representa uma pequena parcela do resultado
final, quando um falha todos devem se unir, para sua reconstrução”, isso faz
com nosso colégio busque cada vez mais almejar a qualidade do ensino e o
bem estar de todos que ali estão diariamente.

JUSTIFICATIVA:
A apresentação das ações significativas de Gestão Escolar x
Instâncias Colegiadas, originou-se da necessidade de tornar evidentes as
ações exitosas realizadas no Colégio Estadual José de Anchieta – EFMNP
no município de Santa Maria do Oeste. Tais ações vêm comprovando a ideia
de gerir uma instituição em equipe com um único propósito: buscar vencer os
obstáculos e promover resultados positivos na aprendizagem, no bem estar
de toda comunidade escolar e divulgar os talentos existentes no colégio.
OBJETIVO:
 Divulgar as ações significativas das instâncias do colégio que visam
promover a Gestão Democrática para melhoria dos resultados,
através da participação efetiva dos vários segmentos da comunidade
escolar.
 Promover a participação de todas as instâncias em todos os aspectos
da organização escolar,
 Organizar e divulgar os trabalhos realizados à sociedade, aos órgãos
administrativos públicos do estado, demonstrando a importância de
todos na tomada de decisões, sistematização dos resultados por meio

dos recursos disponibilizados e gerenciados pela escola nesta
parceria: Estado - NRE – Colégio - Instâncias Colegiadas.
ENCAMINHAMENTOS:
Todas as ações a serem realizadas pelo gestor são organizadas através
de um plano de ação com as instâncias colegiadas por meio de reuniões
periódicas, com o objetivo de avaliar o que já foi realizado, dar continuidade
no que está tendo resultados positivamente e planejar novas ações.
RESULTADOS:
 Melhorias na estrutura física do colégio;
 Maior participação dos pais nas atividades realizadas pelo colégio;
 Melhoria no percentual de aprendizagem dos alunos;
 Resultados positivos dos alunos nos eventos proporcionados pela
SEED (jogos escolares), Olímpiadas e outros.
 Participação dos alunos, professores e funcionários nos projetos e
atividades culturais desenvolvidos pelo colégio.
 Implementação de ações para a Escola Sustentável.

3- ANEXO:
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS: (realizar o upload do
arquivo digitalizado e devidamente assinado).
APRESENTAÇÃO DE SLIDES: seguir o modelo disponibilizado na página de
inscrição.
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM: seguir o modelo disponibilizado na
página de inscrição.
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TEMA:

Instâncias Colegiadas

TÍTULO:

Doe Vida! Doe Medula! Dialogando e Transformando
Vidas!

INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Alcides Munhoz – Ensino Fundamental e Médio existe desde o ano de
1950, está localizado no centro da cidade de Imbituva, centro sul do Estado do Paraná . O
Colégio oferta o Ensino Fundamental das séries finais do 6º ao 9º ano com 26 turmas e a EJA
(Educação de Jovens e Adultos), Ensino Fundamental Fase II e Médio, presenciais. Nossos
alunos são oriundos dos bairros do município e algumas comunidades rurais .Contamos com
aproximadamente 1200 alunos e 90 profissionais.
A partir da fundamentação teórica do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Colégio que inclui
as concepções de homem, cidadão, escola, educação e sociedade vimos a necessidade da
elaboração de um projeto que levasse o educando a uma ação prática.
Em reunião com um grupo de alunos motivados em desenvolver projetos que fossem de
interesse comum, comentou -se

a história de um menino chamado Emanuel Penteado,

imbituvense que no ano de 2014 , precisava realizar um transplante de medula óssea por estar

com Leucemia LLA.
Organizou- se através da professora de Língua Portuguesa Glauciane Opata de Camargo um
projeto piloto que apresentado à equipe diretiva que apoiou e a partir daí começaram a
desenvolver atividades.
Nasce aí o Projeto Doe Vida! Doe Medula! Com quinze alunos no início,que participavam
diretamente chamados coordenadores , de 6º a 9º ano .
Anterior a esse projeto , havia no Colégio uma atividade desenvolvida por mim, professora
Marilda Kolecha Grokoski e a professora Cleoni Maria Bobato Daldim dos Santos onde com
muita frequência reuníamos alunos ou alunas para tratar de assuntos que eram pertinentes
naquele momento. Falávamos sobre amor próprio e ao próximo, família, valor do estudo,
problemas sociais de convivência, violência, etc
E pouco a pouco esses projetos foram crescendo, tomando proporções maiores até mesmo em
outros municípios e estados como foi o caso da classificação entre os dez finalistas do Brasil no
15º “Prêmio Escola Voluntária” promovido pela Fundação Itaú e Band Comunicações no ano de
2016 e Moção Honrosa e Congratulações e Aplausos da Câmara Municipal de Imbituva em
2014.
Portanto,no ano de 2017 o Projeto cresceu, se fundiu e se tornou PROJETO DOE VIDA! DOE
MEDULA! DIALOGANDO E TRANSFORMANDO VIDAS!
Sendo assim, hoje conta com o apoio de toda a comunidade escolar, bem como todas as
instâncias colegiadas como é o caso do Grêmio Estudantil, que é muito atuante no Colégio.
Temos também o apoio do Poder Executivo, da sociedade imbituvense, que conhece e apoia o
Projeto, pois é uma forma de aproximação entre a escola e a sociedade.

JUSTIFICATIVA:
No Brasil, a cultura da solidariedade ainda é pouco praticada. Com relação à doação se Medula
Óssea, apesar das Campanhas realizadas, ainda é baixo o número de pessoas cadastradas no
REDOME (Rede Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea).
Pode - se afirmar que, dentre todos os benefícios possíveis que o voluntariado pode adquirir
durante sua atuação, podemos citar a contribuição para a formação humana e profissional dos
envolvidos, por meio da descoberta de habilidades, aptidões, socialização e amor ao próximo.
Além disso, o preparo psicoemocional para atuar em projetos sociais é necessário e
imprescindível em muitos casos, principalmente quando envolve possíveis danos emocionais e
perdas.
A motivação é um aspecto muito importante no processo ensino – aprendizagem, pois
dependendo do nível de envolvimento do indivíduo nas atividades propostas, pode -se analisar
a intensidade, a qualidade e o progresso escolar, orientando que o desempenho depende dele
mesmo.

O reconhecimento das atividades realizadas, das mais simples às mais complexas também é
uma forma de motivar e valorizar o voluntariado, para que continue a exercer seu papel e cada
vez o faça da melhor forma possível.
A cidadania é o exercício de direitos e deveres. Ser cidadão é ter consciência do outro e
priorizar o bem comum acima dos interesses individuais. Este exercício deve ser praticado
desde a infância. Ao ingressar na escola, a criança passa a conviver com a diversidade
(diferentes famílias, culturas e comportamentos que encontram – se na comunidade escolar ) e
a escola não tem como ignorar isso.
Portanto, a escola é um dos espaços mais importantes para que, além da formação cognitiva,
promover a formação da cidadania e a busca da transformação social. Por meio da educação
escolar é possível moldar a sociedade de acordo com as novas demandas sociais, atingindo
para além da simples transmissão de conteúdos, a articulação com a comunidade e com as
questões sociais.

OBJETIVO:
O referido Projeto, tem como objetivo principal despertar e incentivar o ato de solidariedade em
toda a comunidade escolar, principalmente nos alunos, familiares e amigos;
Conscientização sobre a importância da doação da medula óssea;
Formação de cidadãos conscientes na sociedade, já que o transplante de medula é a única
esperança de cura de muitas doenças do sangue;
Proporcionar estudos e conhecimento da doença Leucemia;
Incentivar o ato de solidariedade e de trabalho voluntário tanto nos alunos, quanto na
comunidade em geral;
Propor parcerias com departamento de Saúde do Município a fim de que seja possível pessoas
de outros municípios realizarem os exames;
Formar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, que, desde a adolescência atuem
como pessoas responsáveis, pelo bem estar das pessoas e pela transformação social.

ENCAMINHAMENTOS:
Sabemos que existem no Brasil milhares de pessoas esperando por um doador compatível de
medula óssea, portanto, o público beneficiado pelo projeto são pessoas que tem qualquer
problema no sangue que venham a precisar.
As ações adotadas para o encaminhamento do projeto foram: realizar reuniões para estudo
sobre doença “Leucemia”, o que é medula óssea, quando é necessário o transplante, o que é
compatibilidade, como é a doação de medula óssea, e o que a população pode fazer para
ajudar os pacientes; realizar reuniões de formação com o apoio de uma psicóloga para preparar

os alunos e professores envolvidos no projeto; realização de visitas em sala de aula, entidades
públicas e particulares a fim de fazer campanha e conscientizar a população sobre a
importância da doação da medula óssea, distribuindo fichas de cadastros e folder, lançando
desafio de que cada aluno ou pessoa abordada nas ruas consiga um possível doador que irá
até os Hemocentros de Irati, Ponta Grossa ou Curitiba, para fazer o exame e o cadastro para se
tornar um doador de medula, explicando que o transporte e o exame são gratuitos; realização
da parceria com a Prefeitura Municipal que cede o transporte, organizando o agendamento das
pessoas; participação dos alunos coordenadores nas Feiras de Ideias com um “stand”, da
campanha para a divulgação da mesma para a sociedade visitante; visitas e parcerias com as
rádios locais a fim de divulgar o Projeto e visitas ao hospital, postos de saúde e casas onde
existem pessoas enfermas.
Os alunos coordenadores realizam grupos de estudo para pesquisar sobre doenças do sangue
(Leucemia), visitam as salas de aula para desafiar os alunos do Colégio a conseguirem um
possível doador. Alguém que queira realizar o exame para se tornar doador. Eles organizam as
listas com os nomes das pessoas para serem chamadas, ligam para estas quando são
marcados os exames, comunicando o horário para a saída do ônibus.
Com a ampliação das ações do projeto, realizou – se outras atividades como: parceria com as
Secretarias de Agricultura e empresas a fim de conseguirmos mudas de árvores para serem
distribuídas, como forma de conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da
vida e do meio ambiente. Como precisamos ter consciência do cuidado dos ambientes onde
vivemos, os alunos coordenadores do Projeto levam mudas de árvores para a casa das
pessoas que se comprometem em plantá – las e cuidá- la para que nossa cidade fique mais
bonita, arborizada e melhor para se viver.

RESULTADOS:
Dentre os resultados almejados e já alcançados com o Projeto, foi o número de doadores
imbituvenses cadastrados no REDOME. Em 2 anos, quase 800 pessoas de nossa cidade foram
cadastradas. A possibilidade de encontrar um doador compatível é de 1 em 100 mil, mas em 2
anos de projeto, Imbituva, que tem em média 30 mil habitantes, já teve duas pessoas realizando
os exames de confirmação de compatibilidade. O projeto também foi apresentado na cidade de
Rio Azul e Rebouças, e o resultado é que 1 pessoa já doou a medula no final de 2015.
Entre os aspectos marcantes do projeto podemos mencionar o envolvimento da comunidade
escolar e da sociedade em geral com o projeto do Colégio, o visível amadurecimento dos
alunos e o desenvolvimento da solidariedade, a busca dos possíveis doadores para as doenças
do sangue. Demonstra - se que as ações desenvolvidas são importantes para a formação de
uma sociedade mais consciente, solidária e que é possível desenvolver projetos que envolvam

a sociedade e o Colégio com resultados positivos.
A aprendizagem e mudanças alcançadas por meio das ações do Projeto Doe Vida! Doe Medula!
Dialogando e Transformando Vidas! , são visíveis e muito comentadas pela própria sociedade,
pelos pais dos alunos e pela comunidade escolar. Sendo assim, a ampliação do Projeto com
vista a novos objetivos é fundamental para conscientizar e humanizar o maior número de
pessoas possíveis.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Colégio, a sociedade que queremos é justa,
democrática, igualitária e por isso é preciso disponibilizar ferramentas e conhecimentos
necessários para que o aluno possa ocupar o seu lugar na sociedade como indivíduo crítico e
participante.
A consciência de que com ações simples como conversar sobre valores, plantar uma árvore,
visitar pessoas que estejam passando por algum problema de saúde pode transformar o “nosso
mundo” e o “ mundo “ das pessoas beneficiadas por nossas ações nos leva a acreditar ainda
mais na frase da Madre Teresa de Calcutá que diz : “Sei que meu trabalho é uma gota no
oceano, mas sem ele , o oceano seria menor” .

Tamanho máximo do documento: 10 MB.
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TEMA: INSTÂNCIAS COLEGIADAS
TÍTULO: FAMILIA E ESCOLA: PARCERIA FUNDAMENTAL NO
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DO ALUNO
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual São Francisco de Assis – Ensino
Fundamental e Médio oferta os anos finais do Ensino Fundamental de 09 anos
e Ensino Médio, e, na modalidade EJA; Ensino Fundamental (Fase II) e Ensino
Médio. O Colégio funciona nas dependências do CAIC (Centro de Atendimento
à Criança a ao Adolescente), em dualidade administrativa com a Escola
Municipal Castro Alves.
As famílias dos alunos são constituídas pelas comunidades dos Bairros
São Francisco, Conjunto Residencial São Francisco de Assis, Jardim Bonavila,
São Rafael, Jardim Europa, São Félix, Rio Alegre, Rio Alegre II, Conjunto
Recanto Feliz e Residencial Atlântico.
Atualmente o Colégio conta com aproximadamente 420 alunos. As
Instâncias Colegiadas que participam do processo de Gestão são: Conselho
Escolar, APMF, Conselho de Classe e o Grêmio Estudantil.
Destaca-se

a

atuação

do

Grêmio

Estudantil:

Conhecimento,

compromisso e ética, que é fundamental no trabalho desenvolvido pela Gestão

Escolar, pois auxilia na articulação visando maior participação das famílias nas
atividades desenvolvidas pelo Colégio.
JUSTIFICATIVA: Diante da necessidade e importância da participação da
família no ambiente escolar visando à melhoria do processo ensino e
aprendizagem, havia necessidade de propor e desenvolver atividades que
incentivassem a participação da família, assim desafiamos o Grêmio Estudantil
a planejar e desenvolver ações que contribuísse para reverter esta realidade.
OBJETIVO:

Buscar o maior envolvimento da Comunidade no ambiente

escolar. Melhorar o processo ensino e aprendizagem.
ENCAMINHAMENTOS: Após análise da participação insatisfatória dos pais em
reuniões e atividades propostas pela Instituição de Ensino a gestão escolar
convocou os membros do Grêmio Estudantil para sensibilização da importância
de uma participação efetiva de toda Comunidade Escolar. A partir de então,
com o auxílio do Grêmio Estudantil e Conselho Escolar, foi organizado um
cronograma de atividades para maior envolvimento das famílias. Para
realização das atividades propostas os integrantes do Grêmio juntamente a
equipe gestora atuam desde o planejamento, a divulgação dos eventos até a
consolidação dos mesmos.
RESULTADOS: Maior participação das famílias na vida escolar de seus filhos,
diminuindo o índice de violência dentro da escola, melhoria do desempenho
dos alunos e conservação do patrimônio escolar, além da participação efetiva
do Grêmio Estudantil.
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO
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TEMA: INSTÂNCIAS COLEGIADAS
TÍTULO:
APMF - PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR PARA MELHORIA
DA QUALIDADE DO PROCESSO DO ENSINO APRENDIZAGEM
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, desde o início de suas
atividades

escolares,

desempenha

um importante

papel no

cenário

educacional do município de Toledo, primando por uma educação de
qualidade, ofertando as demandas de Ensino Médio, Normal e Profissional,
buscando superar os desafios da educação, por meio do envolvimento e
participação da comunidade escolar.
Atualmente, o Colégio Estadual Presidente Castelo Branco tem 1.399
alunos matriculados, sendo 999 alunos no Ensino Médio, 187 alunos no curso
de Formação de Docentes, 180 alunos no Curso de Técnico em
Administração, 18 alunos na Sala de Recursos Multifuncional, 15 alunos no
CELEM e 22 alunos no PROFUNCIONÁRIO. O corpo docente é composto
por 128 professores e conta também com 29 Agentes Educacionais I e II.
A Associação de Pais, Mestres e Funcionários – APMF do Colégio
Estadual Presidente Castelo Branco se estabeleceu e fortaleceu a partir do

ano 1987, com vista a garantir a manutenção e ampliação das instalações
escolares, criando condições para o aprimoramento do processo ensinoaprendizagem, efetivando a participação da comunidade escolar na
construção de uma gestão democrática.
Nos últimos anos, a APMF desenvolveu várias ações significativas, tais
como: reorganização da infraestrutura escolar; construção e manutenção do
ginásio de esportes com climatização ambiente e organização da estrutura
poliesportiva (quadras e pista atletismo); estrutura de acessibilidade
(contando com aparatos internos em sala de aula, assim como, elevador,
rampas, estacionamento exclusivo, entre outros); organização de salas
específicas para desenvolvimento das atividades do curso de Formação
Docente; Brinquedoteca; Laboratórios de Matemática, Arte, Química, Física e
Biologia, Informática; reorganização da estrutura da cozinha e aquisição de
buffet para manutenção da temperatura dos alimentos; construção do
anfiteatro.
JUSTIFICATIVA:
Diante da necessidade de melhorar a qualidade do processo de ensino
aprendizagem e ampliar a participação efetiva da comunidade escolar, a
APMF desta Instituição de Ensino realiza um trabalho fundamental, tanto na
dinâmica de angariar recursos financeiros como em sua aplicabilidade. Tais
ações abrangem aspectos da estrutura física, pedagógica, tecnológica,
cultural

e

esportiva,

buscando

sempre

a

transparência

das

ações

desenvolvidas, a fim de atender as necessidades escolares.
A APMF organiza suas atividades de reuniões com os Pais,
Responsáveis e Alunos no início do ano letivo, realizando uma prestação de
contas das atividades desenvolvidas, mobilizando e conscientizando a todos
sobre a importância na participação nestas ações. A gestão atual da APMF é
participativa e envolve-se sempre nas atividades realizadas, trabalhando de
forma colaborativa com a Equipe Diretiva, criando vínculos, além de angariar
recursos financeiros, de forma a proporcionar um ambiente adequado para o
bem estar da comunidade escolar.
Conforme previsto no Plano de Ação, a gestão democrática requer a
presença da sociedade materializada pela participação de toda a comunidade

escolar, valorizando e envolvendo todos os segmentos dessa comunidade,
sendo, assim, todos corresponsáveis nos resultados.
OBJETIVO:
Mobilizar a APMF para a coerente administração dos recursos financeiros
próprios

e

os

que

lhes

forem

repassados

através

de

convênios,

estabelecendo as prioridades de garantia, manutenção e ampliação das
instalações escolares, criando condições para o aprimoramento do processo
ensino-aprendizagem e efetivação da participação da comunidade escolar.
ENCAMINHAMENTOS:
Os recursos financeiros são provenientes de contribuições espontâneas
e rifas, decididas e aprovadas pela comunidade escolar em assembleia da
APMF. Da mesma forma, a aplicabilidade dos recursos também é decidida e
aprovada pela comunidade escolar.
No início do ano letivo, acontecem reuniões propostas pela Direção e
APMF com os Pais, Responsáveis e Alunos, as quais envolvem a
participação de todos os servidores do Colégio.
Nesta reunião, é realizada prestação de contas das atividades
desenvolvidas durante o ano anterior e, ainda, realizado trabalho de
mobilização e conscientização de todos os presentes sobre a importância na
participação nas ações desenvolvidas no Colégio durante todo o ano letivo.
Antes de qualquer tomada de decisão, são verificadas as necessidades
e anseios dos Educandos, Professores e Agentes Educacionais, para
conseguinte planejamento das ações a serem realizadas, levando em conta
as prioritárias.
RESULTADOS:
Por meio do trabalho realizado pela APMF do Colégio Estadual
Presidente Castelo Branco, foi possível propiciar à comunidade escolar um
ambiente pedagógico agradável e acolhedor, oferecendo recursos didáticos,
paradidáticos e tecnológicos, visando sempre melhorar a qualidade do
processo de ensino aprendizagem, a participação e a integração entre
comunidade e escola.
O resultado deste trabalho de participação, discussão, colaboração e
envolvimento com a comunidade escolar se destaca em ações significativas e

efetivas da APMF.
Muito há que se ressaltar com relação à reorganização e manutenção da
infraestrutura escolar, uma vez que existe estrutura de acessibilidade
adequada, estrutura poliesportiva, a construção do anfiteatro, os laboratórios
e salas específicas para desenvolvimento das atividades e salas de aula
organizadas, com intuito de atender os anseios dos professores, a fim de
organizarem sua práxis docente de forma significativa, buscando a efetivação
do processo ensino-aprendizagem.
Vale lembrar que a Instituição conta ainda com amplo espaço externo,
com mesas e bancos para atividades diversas, além de refeitório com buffet,
para manter uma temperatura ideal dos alimentos.
Percebe-se, desta forma, que os alunos sentem-se satisfeitos em
contribuir e permanecer na Instituição Escolar, já que estas ações são
visíveis, vista a transparência no investimento destes recursos.
O resultado desse trabalho também é perceptível pedagogicamente nas
avaliações internas e externas, como: ENEM, OBMEP, OPRM, SAEP, OBA,
entre outras, nas quais o Colégio conquistou resultados significativos, sendo
referência como escola pública no município, na região e até no Estado do
Paraná. Além disso, há um número crescente de estudantes que ingressam
no Ensino Superior.
Por fim, vale destacar que os alunos egressos do Colégio Estadual
Presidente Castelo Branco têm retornado para dar seu depoimento aos
estudantes, para que continuem sua jornada na Educação Básica e
vislumbrem o seu acesso à Universidade.
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TÍTULO: “O LÚCIA ALVES E A RELAÇÃO COM AS FAMÍLIAS”.

INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Lúcia Alves de Oliveira Schoffen, localizado no município
de Altônia, integra o Núcleo Regional de Educação de Umuarama, atua no
Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos. Atualmente conta
com 795 alunos, distribuídos nos três turnos de funcionamento do colégio.
A Instituição de Ensino, está localizada no Noroeste do Estado, e hoje tem
como foco, continuar a ser um espaço atuante e aberto a comunidade.
Alguns alunos são oriundos de famílias estruturadas e responsáveis, com
poder aquisitivo necessário para garantir o bem estar da família como um
todo, enquanto outros advêm de famílias de diferentes configurações e
condições socioeconômicas: alguns vivem somente com o pai; outros
somente com a mãe; outros com a mãe e padrasto; outros com o pai e
madrasta, e há os que são criados pelos avós; filhos adotivos e outras
situações.
A economia municipal que durante muito tempo esteve baseada na produção
têxtil passa por sérios problemas devido à crise econômica. Somados aos
problemas municipais, a cidade não conseguiu atrair novos negócios. Muitas
empresas fecharam e outras foram atraídas pelas vantagens dos municípios
vizinhos, deixando o foco econômico no funcionalismo público, poucas
fábricas de costura e muito desemprego. Soma a problemática do
desemprego, o fato do município fazer divisa com o Mato Grosso do Sul e
Paraguai pelas margens do Rio Paraná, e sendo assim porta de acesso para
contrabandistas e traficantes que seduzem nossos jovens para esse tipo de
“trabalho”, o que contribui para o crescimento de um outro problema vigente
no município que é o aumento do uso de drogas entre os jovens, o que antes
era pouco comum, hoje está presente em Altônia como em outras cidades
dessa região.
Em decorrência desse contexto no qual o colégio está inserido, é preciso
muito esforço e comprometimento de todos para evitar a ausência de
mães/pais e responsáveis no cotidiano escolar.

O Colégio tem adotado

ações que visam melhorar e ampliar o envolvimento dos pais e responsáveis
no

dia

a

dia

escolar,

aspectos

pedagógicos

e

administrativos

e

consequentemente melhoria no processo ensino e aprendizagem.

JUSTIFICATIVA:
Por meio de uma gestão participativa e democrática dos diferentes
segmentos da comunidade escolar, buscamos comprometimento com as
políticas públicas e Diretrizes Educacionais. No entanto muitos membros das
instâncias colegiadas e comunidade, devido a sua vida particular,
principalmente pelo trabalho, não conseguem participar efetivamente da vida
escolar, de reuniões e capacitações. A partir disso estabelecemos como meta
primordial no Plano de Ação, ampliar a participação dos pais/responsáveis no
acompanhamento do processo de ensino aprendizagem, como também
melhorar a participação dos membros das instâncias colegiadas.
Ao assumirmos a Direção no ano de 2016, notamos uma descrença e
participação

pouca

pais/responsáveis

efetiva

que

dos

pais

frequentavam

as

no

contexto

reuniões

escolar.

bimestrais

Os
eram

protocolares e iam apenas para buscar o Boletim Escolar. A participação nas
Instâncias Colegiadas eram baixa, e não existia um Grêmio Estudantil
constituído. Detectamos duas necessidades: 1. ampliar a participação da
comunidade escolar, sobretudo dos pais nas ações escolares; 2. melhorar a
participação das Instâncias Colegiadas nos processos decisórios da
Instituição.
Na avaliação realizada quando assumimos a gestão percebemos que isso só
seria possível reforçando o processo de Gestão Democrática nos processos
decisórios e dedicando atenção especial a acolhida dos pais/responsáveis no
cotidiano escolar.
OBJETIVO:
A participação efetiva das instâncias colegiadas e a aproximação dos
pais/responsáveis no cotidiano escolar, bem como um maior envolvimento
dos pais/responsáveis no processo de aprendizagem dos seus filhos,
resultando

assim

em

melhorias

no

funcionamento

escolar

e

consequentemente melhoria no processo ensino e aprendizagem.
ENCAMINHAMENTOS:
Durante o processo estabelecemos um roteiro de ações visando alcançar o
objetivo proposto, conforme segue:
Reunião com as famílias dos alunos, onde todos foram convidados a
participar do cotidiano escolar. Nesses momentos utilizamos textos,
apresentações de slides, vídeos e apresentações de alunos para enriquecer
o processo, não só para socializar os problemas, mas também apresentar os
avanços obtidos.
Utilização das Redes Sociais (Facebook) para socializar às famílias todas as
ações desenvolvidas na Instituição, usando a internet como canal de
comunicação direto com as famílias, alunos e comunidade Escolar.
Reunião de Pais com pauta pedagógica, com intuito de demonstrar para as
famílias a importância do acompanhamento no processo de ensino e
aprendizagem. Bimestralmente o Colégio realiza uma reunião de pais para
entrega dos boletins. Aproveitamos esse

espaço para transmitir as famílias

questões relevantes ao melhor funcionamento escolar, para realizar as
prestações de conta, mas também para cobrar dos mesmos uma atuação
direta com seus filhos. Ao térmico da plenária os pais recebem o boletim, e
são encaminhados as salas onde professores (separados por disciplina),
equipe pedagógica e direção fazem o atendimento informando como está o
rendimento do aluno. Ao término das reuniões sempre é servido um lanche.
Retomada de ações culturais abertas a comunidade: Festa Junina, Folk fest,
festival de danças, mostra de arte, entre outros.
Reuniões direcionadas com os alunos. Sempre que se faz necessário, o
realizamos reuniões por grupo, turma ou ano, para tratar de assuntos
específicos.
Aquisição

de

software

para

registro

de

ocorrências,

relatórios

de

acompanhamento e realização de pré-conselho (online), facilitando e

potencializando o atendimento dos pais pela direção e equipe pedagógica.
Criação de Grupos de WhatsApp Familiar por turma. O grupo possibilita que
as informações sejam transmitidas o mais rápido possível e com maior
eficiência. O grupo tem funcionado como canal de transmissão de recado,
orientações e comunicação de agendamento de avaliações e atividades
escolares.
RESULTADOS:
- Maior participação dos pais e comunidade no cotidiano escolar;
- Melhoria na participação dos membros das instâncias colegiadas com a
rotina escolar;
- Melhor visibilidade da Instituição pela Comunidade;
- Resgate da credibilidade da Instituição pela Sociedade Civil;
- Melhorias nos índices educacionais;
- Aumento da auto-estima e harmonização/integração de todos os
segmentos.
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TÍTULO: Transparência, vivência do trabalho coletivo e o exercício da
democracia.

INTRODUÇÃO:

O Colégio Estadual do Campo “Professor Eugênio de Almeida” –
Ensino

Fundamental

e

Médio,

telefone

(42)

3560-1208,

mail:ssleugenioalmeida@seed.pr.gov.br,site:www.ssleugenioalmeida.seed.pr.
gov.br, localiza-se nas margens BR476,Km302, Distrito de Fluviópolis,
Município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná e distante
aproximadamente 25 km do perímetro urbano e 65 km do Núcleo Regional de
Educação de União da Vitória. É mantido pelo Governo do Estado do Paraná
sob a jurisdição do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória.
Situado na Zona Rural, caracteriza-se como Escola do Campo, tendo como
sujeitos sociais, assalariados rurais temporários, arrendatários, agricultores
familiares e moradores de vilas rurais, perfazendo um total de 80% de
famílias que produzem suas condições de existência social em relação com
a terra e o meio ambiente.
No

período

matutino

atendemos

169

alunos,divididos

em

7

turmas:anos finais do Ensino Fundamental, 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino
Médio.Neste período,também são atendidos os alunos da Sala de Apoio à
Aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática. No período matutino e
vespertino o espaço físico é compartilhado com a Escola Municipal do
Campo Professora Apolônia K. Staniszewski – IFEF.No período vespertino
atendemos 97 alunos,divididos em 04 turmas:

anos finais do Ensino

Fundamental. Neste período,também são atendidos 15 alunos na Sala de
Recursos Multifuncional tipo I, AETE Voleibol e P2 do CELEM – Espanhol. No
período noturno são atendidos 70 alunos,divididos1ª, 2ª e 3ª série do Ensino
Médio.Também é ofertado uma turma de APED.
Quando o Colégio planeja uma atividade, busca-se envolver todos os
segmentos, garantindo a participação ativa da Comunidade Escolar. Dentre
as atividades realizadas, pode-se citar: Organização da Festa Junina (todas
as instâncias); Campanha do Agasalho (Grêmio Estudantil); Encontro de Pais
(Participação com temas relevantes através de oficinas); Curta Metragem;
Participação no Chá da Melhor Idade; Horta Escolar e Festival de Mini Vôlei.
Todas estas atividades, tem por objetivo de auxiliar o diretor na função de
Gestor Escolar, nos encaminhamentos para solucionar os problemas do
cotidiano da escola e assim, contribuir para uma maior qualidade na

educação de nossos estudantes.

JUSTIFICATIVA
Com a participação, presença e comprometimento de todos os
envolvidos no processo educativo, buscamos envolver toda a Comunidade na
efetivação da Gestão Democrática. Para que se possibilite essa efetivação,
torna-se necessário a representatividade de todos os segmentos da
comunidade por meio da APMF,Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e
Conselho de Classe. Através das ações desenvolvidas durante todo o ano
letivo como: Encontro de Pais, reuniões, dinâmicas, atividades práticas,
debates, discussões, sugestões e decisões tomadas, a Direção juntamente
com as Instâncias Colegiadas trabalham juntas, garantindo a transparência e
qualidade da educação.

OBJETIVO:
Por meio destas ações, objetivamos:


Implementação de políticas educacionais comprometidas com a
qualidade do ensino e Protagonismo Juvenil;



Construir o plano de ação do Colégio contemplando as
atividades a serem desenvolvidas durante o ano letivo
incentivando e fortalecendo a atuação mais ativa e concreta das
Instâncias Colegiadas na gestão do colégio;



Buscar participação, co-responsabilidade e compromisso de
todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem,
cada um fazendo sua parte, buscando soluções e alternativas
para melhorar nossa realidade enquanto Escola do Campo.

ENCAMINHAMENTOS:
Para garantir a qualidade de ensino, as Instâncias Colegiadas auxiliam
nas tomadas de decisões e implementação das ações que constam no Plano
de Ação da Escola e Projeto Político Pedagógico do Colégio, realizando a
organização da Festa Junina (todas as instâncias) buscando um momento de
apresentações culturais e integração com toda a Comunidade; Campanha do
Agasalho (Grêmio Estudantil) auxiliando as pessoas carentes de nossa
Comunidade; Encontro de Pais (Participação com temas relevantes através
de oficinas), onde incentivamos a participação da família na escola não
apenas para retirada de boletim, mas para conversar, sugerir, estudar temas
que os Pais e estudantes acham pertinentes, realizar atividades prática e
prazerosas que aproximem a família do ambiente escolar; Curta Metragem
envolvendo a participação de toda a Comunidade Escolar como atores e nos
bastidores; Participação no Chá da Melhor Idade implantando as ações do
nosso Projeto Político Pedagógico e a Lei do Idoso; Horta Escolar, onde por
meio da Escola Sustentável e Programa Ensino Médio Inovador - PROEMIa
Comunidade participa de oficinas e atividades práticas, garantido a
alimentação saudável e melhoria da qualidade de vida por meio dos
alimentos produzidos pela nossa horta escolar;

Festival de Mini Vôlei,

momento de integração da Comunidade Escolar, incentivando a prática
esportiva e o protagonismo juvenil; pois não se pode pensar em Gestão
Democrática

sem

a

participação,

presença

e

comprometimento

da

Comunidade.

RESULTADOS:
O Colégio Estadual do Campo Professor Eugênio de Almeida destaca
a participação da Comunidade Escolar nas várias Instâncias Colegiadas as
quais representam o exercício democrático enquanto protagonistas para o

sucesso do desenvolvimento escolar.
É por meio da Gestão democrática e participativa que as Instâncias
Colegiadas do Colégio Estadual do Campo Professor Eugênio de Almeida
junto

com

a

Direção

buscam

participação,

co-responsabilidade

e

compromisso de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem,
cada um fazendo sua parte, buscando soluções e alternativas para melhorar
nossa realidade enquanto Escola do Campo. Durante todo o ano letivo as
decisões são tomadas em conjunto, por meio de discussões, debates,
encontros e trocas de experiências, dando abertura ao diálogo e ao pensar
diferente. Por meio destas ações,há o fortalecimento das decisões tomadas,
pois são pautadas no engajamento deuma mesma causa, na coerência com
a realidade e nas necessidades do Colégio, garantindo transparência,
vivência do trabalho coletivo e o exercício da democracia.
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TEMA: Instâncias Colegiadas
TÍTULO: Transforma Cidadão fortalecendo Grêmio Estudantil
INTRODUÇÃO: A Instituição de Ensino conta com 298 alunos matriculados,
sendo 183 alunos matriculados no Ensino Fundamental II e 113 alunos
matriculados no Ensino Médio, a maioria dos alunos matriculados reside em
bairros bem próximos da Escola.
A instituição de Ensino tem objetivos a alcançar, bem como tem metas a
cumprir e sonhos para serem realizados. Sendo a soma desses anseios que
nos leva a propor ações significativas como o trabalho do Transforma
Cidadão fortalecendo o Grêmio Estudantil, que teve o início por meio da ação
do Ministério Público, dando vida ao Paraná sem corrupção, no município de
Jaguariaíva, o qual foi adaptado para atender alguns desafios

elencados

no Plano de Ação da

Instituição de Ensino como fortalecer a Gestão

Democrática.

JUSTIFICATIVA:
Uma das questões elencadas como problemas e desafios no Plano de Ação
é a necessidade de sensibilizar a comunidade escolar a respeito da devida
importância da função das instâncias colegiadas e sua relevância frente a
transformação social que a escola deve exercer. Assim a ação significativa se
propõe a potencializar a participação do Grêmio Estudantil, buscando
alcançar:


Maior interação entre família e Escola;



Fortalecimento da gestão democrática, buscando desenvolver no
Grêmio Estudantil o sentimento de pertencimento à escola e seus
ambientes;



Estimular o interesse e participação dos estudantes nas atividades da
Escola;



Contar na escola com um ambiente naturalmente acolhedor para toda
a comunidade Escolar;



Combater a evasão Escolar, entre outros.

OBJETIVO:
Objetiva-se vivenciar na Instituição de Ensino a educação para a democracia
por meio da participação de todos, privilegiando a oportunidade de voz e vez
dos estudantes, de forma racional e capaz de promover mudanças em seu
meio.
ENCAMINHAMENTOS: A ação se iniciou com a sensibilização dos
estudantes em relação à importância de sua participação na transformação
de seu meio, elegendo de forma democrática e participativa a diretoria do

Grêmio Estudantil.
Em seguida foram sendo desenvolvidas com intensa participação do Grêmio
Estudantil, e como os demais estudantes as transformações nas salas de
aulas;
Na fase seguinte aconteceu a sensibilização realizado pelos estudantes, na
Comunidade local sobre a importância da Escola para a esta comunidade e
quão importante é, juntos, escola e comunidade,

transformarmos e

preservamos o ambiente em comum.
Em seguida procedeu-se a transformação da rua com doação de plantas por
toda a comunidade e também com a participação dos órgãos públicos
responsáveis que precederam a melhorias da rua, bem como procederam a
infra-estrutura, como colocação de meio fio, entre outros.
Na continuidade os espaços seguiram sendo transformados, fachada do
prédio, espaço vazio do pátio externo, sendo transformado em parklet,
jardins e espaço gourmet.
Também aconteceram revitalizações nos corredores do prédio, bem como na
quadra coberta, sempre contando com a participação do Grêmio Estudantil,
que segue buscado parcerias, e se apoderando do sentimento de
pertencimento à Instituição de Ensino, vivenciando e valorizando a
participação.

RESULTADOS:
A Escola centrada como espaço privilegiado para pensar e crescer inclusive
na aprendizagem da democracia por meio do diálogo e da atuação de todos
como sujeitos, principalmente os estudantes. Quando se percebeu que a
história é feita por meio de um processo de participação de todos.
Espaço escolar transformado;
Ambiente renovado e preservado pelos próprios alunos;

Participação e engajamento dos estudantes(Grêmio Estudantil) em busca de
parcerias na comunidade.
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