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Apresentação 
 
 A Escola “Orientar Centro Educacional”, foi fundada em 1988, com 
sede na Avenida Maria Pestana esquina com a Rua Wilson Pereira de Brito, no 
Jardim Balneário Meia Ponte, onde funciona até hoje.  

 Ao longo de sua história o “Orientar” priorizou a legalidade e valida-
ção dos cursos oferecidos, pois estão de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação n° 9.394/96. A seriedade e o compromisso com a educação são os lemas 
adotados pela equipe do “Orientar Centro Educacional”.  

 A ênfase de todo o trabalho não está somente nos conteúdos programá-
ticos, mas, também, no envolvimento d@ alun@ com as temáticas abordadas. A 
partir dos projetos desenvolvidos pela equipe pedagógica, @ alun@ tem a oportuni-
dade de vivenciar experiências, descobrir, criar e formar o seu conhecimento. @ 
alun@ é visto como sujeito crítico e reflexivo que constrói a sua história, interagin-
do, socializando e sistematizando o que aprende.  

 O "Orientar" preocupa-se em disseminar a cultura da paz e em colabo-
rar na construção de um mundo mais solidário e fraterno. Nessa visão humanista, 
@ alun@ aprende a se ver no mundo como parte integrante de sua comunidade, 
construindo a sua cidadania, percebendo e reconhecendo os seus direitos e deveres.   

 Entre os projetos desenvolvidos pela instituição, destaca-se o projeto 
Sustentabilidade, que teve início em 2008 e término em 2011. Durante esse período 
de três anos, através de pesquisas conjuntas e discussões coletivas, produzimos:  

·  2008 - Um material de áudio com dicas sobre consumo consciente e preservação 
dos recursos naturais esgotáveis, que foi veiculado em forma de vinhetas, nos 
programas de rádio da Escola e da Associação de Mulheres na Comunicação, 
nossa parceira de longa data; 

·  2009 - Um livro sobre Sustentabilidade, com ilustrações e diversas produções 
literárias, de diferentes gêneros textuais, feitas pel@s alun@s, cuja tiragem foi 
de mil exemplares; 

·  2010 - Uma série de oficinas, nas quais foram discutidos os efeitos das ações 
anteriores e constatada a mudança de atitudes com relação à preservação do 
meio ambiente. Dessas oficinas, três cartas coletivas foram redigidas para as 
autoridades do executivo municipal, estadual e federal, cobrando políticas públi-
cas que atendessem a urgência da preservação do planeta; e, folders explicativos 
e com dicas sobre sustentabilidade, foram distribuídos na comunidade local.  

·  2011 - O ‘Cerrado’ foi o tema gerador do Projeto Político Pedagógico. Trabalha-
mos a importância do Bioma da nossa região, que é único e cheio de peculiarida-
des, nos vários eventos realizados pela Escola – programas de rádio, semana da 
mostra cultural, feira de ciências, entre outros -, promovendo a contextualização 
através da transdisciplinaridade e da transversalidade.  

 Em 2012, lançamos um projeto para trabalhar ética com as crianças, 
cujo o tema gerador foi: „Valores Humanos‟. Disso, elencamos valores como: 
Respeito, Honestidade, Solidariedade, etc. Cada turma teve um valor como tema, 
este que foi desenvolvido em conjunto com @s alun@s ao longo do ano. A ideia 
central dessa proposta foi a de ligar o valor definido com os conteúdos programá-
ticos, as datas comemorativas e os demais projetos realizados pela Escola, desve-
lando o olhar de nossas crianças para suas relações com os outros. Continuamen-
te, em 2013, abordamos com maior ênfase, a questão do “Racismo Ambiental”, 
proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o intuito de incenti-
var noss@s alun@s a refletirem acerca do „preconceito‟, em todas as formas que 
ele se manifesta na sociedade. 

  Neste ano, 2014, promoveremos um retorno as nossas raízes culturais 
e, para isso, nos voltamos a família, a principal fonte de transmissão de valores, 
na qual os pais repassam aos/ as filh@s a educação que receberam e compartilham 
experiências e vivências ao longo da vida. Para executarmos essa proposta, nos 
baseamos no 1º Princípio do “Amor Exigente”, o qual afirma que o resgate dos 
valores familiares promove mudanças positivas nas diversas esferas de socializa-
ção: comunidades e sociedade (âmbito mais geral); e, também, na chamada “ética 
do cuidado”, idealizada pelo filósofo e teólogo Leonardo Boff, que, por sua vez, 
afirma a necessidade de enxergar o outro como semelhante e de assumir uma 
postura responsável com as atitudes tomadas perante esse outro. Ou seja, mais do 
que tratar mais do que tratar o outro como gostaria de ser tratado, é respeitá-lo em 
sua individualidade.  

 

“O século XXI será ético e espiritual ou 

não será.” 

André Malraux 



 A estrutura curricular vigente em nossas escolas vem de milê-

nios, no caso da civilização ocidental, ela remonta à Grécia Antiga, a mu-

dança vem com os estudos e desafios da escola em responder a sociedade 

sobre vários aspectos da Educação. No Brasil, com a reforma educacional, 

um esforço foi empreendido para relacionar a educação escolar, com o cotidi-

ano familiar e comunitário das crianças e adolescentes, surgindo, desta 

maneira, os temas transversais no currículo escolar. Os Parâmetros Curri-

culares Nacionais (P.C.N.‟s) são propostas do Ministério da Educação – 

MEC, para a eficiência da educação escolar brasileira em formar pessoas, 

para tornar a sociedade verdadeiramente aberta, em termos políticos; mais 

justa, em termos sociais; e, mais competitiva, em termos econômicos.  

 O “Orientar Centro Educacional”, compreendendo os desafios da 

educação nesse século, apresenta em sua proposta pedagógica, situações que 

proporcionem ao/ a alun@, consciência solidária, de compromisso e respeito, 

na qual cada um, respeitando sua própria individualidade, consiga se 

enxergar como „ser humano‟, e, portanto, detentor dos mesmos direitos que 

os demais. Nessa visão humanista, @ alun@ constrói a sua cidadania, 

percebendo e reconhecendo os seus direitos e deveres perante o mundo.  

 É pensando nos objetivos do Ensino Fundamental, que busca-

mos trabalhar com @s alun@s, instigando-os a conhecer diferentes cultu-

ras, com seus respectivos valores éticos e morais, o que os possibilita a relaci-

onarem-se melhor com essa outra realidade, através do exercício da tolerân-

cia e do respeito.  

Assim, abordaremos junto com @s alun@s o tema gerador: 

“Nossas Raízes Culturais e a Ética do Cuidar”, através da promoção da 

reflexão sobre os valores morais e do resgate dos valores éticos, visto que esses 

são imutáveis, pois regem a vida, buscamos mostra-los que o respeito, a 

compreensão e o amor devem nortear o nosso relacionamento com o mundo.  

Nessa perspectiva, vamos trabalhar a „Ética do Cuidar‟. Fazemos 

parte de um ciclo da História da Humanidade, porque milhares de pessoas 

que nos antecederam acumularam experiências e, de alguma maneira, nos 

transmitiram e nos fazem perpetua-las. A honra, a honestidade, o respeito 

são valores que não podem ser esquecidos. Precisamos de uma ética mínima 

fundada no cuidado de uns para com os outros, com a vida e o Planeta. 

Uma ética da cooperação e da solidariedade de todos com todos, pois somos 

interdependentes e só podemos viver e sobreviver juntos. Uma ética da res-

ponsabilidade que toma consciência das consequências benéficas ou maléfi-

cas de nossas práticas cotidianas. E, não menos importante, uma ética da 

compaixão, que se mostra sensível para quem menos tem, incluindo-os, de 

forma que se sintam inseridos na comunidade de vida. 
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Como preparar noss@s alun@s para o 6º ano do 

Ensino Fundamental II? 

O trabalho d@ professor (a) consiste não apenas em ensinar 

conteúdos, mas, também, em preparar @ alun@ para o convívio em socieda-

de. E, a escola juntamente com a família, apoiará e ensinará a criança a 

lidar com as diferentes situações cotidianas.  

O “Orientar Centro Educacional”, no decorrer desse ano, trabalha-

rá o tema gerador: “Nossas raízes culturais e a Ética do Cuidar”. Mas por 

que trabalhar este tema? Quando nos referimos à palavra cuidar, logo ima-

ginamos as crianças que estão no 5° ano do Ensino Fundamental I, sendo 

preparadas para o 6°ano do Ensino Fundamental II. Essa fase, chamada por 

alguns estudiosos de „Síndrome do 6º ano‟, requer atenção redobrada, devi-

do às inúmeras mudanças físicas e psicológicas que essas crianças estão 

passando. Muitas dúvidas passam pela cabeça delas e a fase dos “Porquês?” 

volta, embora os questionamentos sejam outros, relacionados às descobertas 

típicas dessa faixa etária.  

 Assim, o trabalho realizado pela Escola em parceria com os pais, 

as raízes culturais desses (as) alun@s, será 

fundamental nessa transição para a desmisti-

ficação dessa nova fase. É importante observar 

o desenvolvimento dessa criança: quais as 

dúvidas aparecem, quais as mudanças ocor-

rem, como ela as encara, entre outros fatores, e, 

assim, oferecer apoio durante esse momento 

peculiar, desmistificando o suposto 

“fantasma” do 6º ano e da pré-adolescência, a 

fim de que ela enxergue com naturalidade 

essa transição  

 
Metodologia da Escola  

 

 O “Orientar Centro Educacional” preocupado com a formação 

d@s  alun@s, propõe ações que favorecem o ensino-aprendizagem, através 

da socialização , do desenvolvimento da linguagem, da psicomotricidade e 

da afetividade.  As atividades serão vivenciados concretamente de forma 

lúdica, através de: Conteúdo sistematizado (livros adotados); Aula Exposi-

tiva; Leituras diversas: texto, revista, jornais, livros literários, gibis; Produ-

ção de textos / poesias / música; Dramatização de histórias; Interpretação da 

história através de desenhos; Produção de cartazes; Produção de jornais; 

Produção de livros literários; Produção de charges; Trabalhos manuais 

(dobraduras); Filmes; Confecção e interpretação de Mapas; Confecção e 

interpretação de gráficos; Confecção dos sólidos geométricos; Confecção de 

maquetes; Experiências científicas; Pesquisas; Visita a: bibliotecas/ mu-

seus/ parques/ cinemas/ fazendas/ bosques/ cidades históricas/ super-

mercados/ feiras culturais/ teatros; Concursos de redação; Debates; Even-

tos Comemorativos; Produção e resolução de situações problemas; Projetos 

baseados no P.P.P. do ano letivo corrente; Orientação Individualizada 

(professores, coordenação, orientação psicológica). 

 

Forma de Avaliação 
 “ Na avaliação inclusiva, democrática e amorosa não há exclu-

são, mas sim diagnóstico e construção. Não há submissão, mas sim 

liberdade. Não há medo, mas sim espontaneidade e busca. Não há chega-

da definitiva, mas sim travessia permanente em busca do melhor. Sem-

pre !”  

 

(LUCKESI, 1997). 

   
A avaliação na Primeira Fase do Ensino Fundamental é mista. 

Com exceção do 1º ano, a qual é realizada APENAS de maneira descritiva 

e se baseia em aspectos qualitativos, isto é, nas tentativas da criança em 

realizar as atividades propostas.  

Do 2º ao 5º ano, além da avaliação descritiva qualitativa, utili-

za-se também uma avaliação quantitativa, baseada em critérios objetivos, 

na qual é exigido d@ alun@ uma compreensão mínima dos conteúdos 

programáticos abordados em sala de aula, representados por uma média. 

Esta, por sua vez, tem como valor mínimo adotado pela Escola, 7,0 pon-

tos.   

Segue abaixo uma tabela com a forma de avaliação quantitativa detalha-

da: 

Avaliação Quantitativa 

Avaliação Diária                                                                            Avaliação Trimestral 

P  → Participação - Valor: 1,0 ponto.                                        Uma para cada disciplina , 

C   → Comportamento - Valor: 1,0 ponto.                                 cujo valor máximo é de 10,0 pontos. 

T  → Tarefas - Valor: 2,0 pontos. 

Ap → Apresentação (Pessoal e Material) - Valor: 1,0 ponto. 

Tr → Trabalho trimestral - Valor: 5,0 pontos.  

Média Trimestral            (Avaliação Diária + Avaliação Trimestral) ‚ 2  ≥  7 

Direção: Maria das Neves Cunha Teixeira. 

Coordenação Geral: Geralda da Cunha Teixeira Ferraz..  

Serviço de Psicologia Educacional: Divina da Cunha Teixeira e Silva. 

Equipe  Pedagógica (Coordenadoras): 

Ana Flávia de Sá Araújo e Silviclene Gaspar dos Santos. 

Professoras da Primeira Fase do Ensino Fundamental: 

1º ano AM & BV —  Maria Aparecida da Silva. 

2º ano AM & BV —  Harkyana Araújo Pinheiro. 

3º ano AM & BV —  Silene Alves de Oliveira. 

4º ano AM & BV —  Dhyeila Oliveira Ramos Dias e Franciely Cristina Ferreira. 

5º ano AM & BV —  Leidiane Oliveira Resende Szalek e Wanessa Barbosa de Oliveira.  

Formatação: Bruna Teixeira Porto e Michelle Alves da Silva. 
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