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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 validação 
dos cursos oferecidos, pois estão de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação 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 programáti-
cos, mas, também, no envolvimento d@ alun@ com as temáticas abordadas. A partir 
dos projetos desenvolvidos pela equipe pedagógica, @ alun@ tem a oportunidade de 
vivenciar experiências, descobrir, criar e formar o seu conhecimento. @ alun@ é visto 
como sujeito crítico e reflexivo que constrói a sua história, interagindo, socializando e 
sistematizando o que aprende.  

 O "Orientar" preocupa-se em disseminar a cultura da paz e em colaborar 
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, constru-
indo 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 públicas que aten-
dessem 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 programáticos, as datas 
comemorativas e os demais projetos realizados pela Escola, desvelando o olhar de 
nossas crianças para suas relações com os outros. Continuamente, em 2013, abor-
damos com maior ênfase, a questão do “Racismo Ambiental”, proposta pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), com o intuito de incentivar 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 socialização: comuni-
dades 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 necessida-
de 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 principal é que cada pessoa consiga ter um 

nível de autonomia intelectual que lhe permita 

formar o próprio juízo de valor diante das mais 

variadas situações, e que, em cada um des-

ses momentos, ela tenha capacidade de esco-

lher caminhos e alternativas baseadas no seu 

entendimento da realidade”. 

Jacques Delors 



 A chegada dos filhos é um grande marco para a vida dos pais, já 
que representa grandes mudanças nas posturas desses indivíduos em relação à 
vida. Assim, as experiências se intensificam na medida em que os pais necessi-
tam se organizar para cuidar, da melhor forma possível da (s) criança (s). Então, 
é comum se depararem com situações de problemas de saúde, nas quais preci-
sa levá-las ao médico ou comprar remédios, a necessidade de tempo para ouvir, 
brincar, educar. Finalmente, em poucos anos, a preocupação passa a ser desti-
nada a formação escolar que esses indivíduos receberão, visando o ingresso na 
sociedade, sobretudo, no mercado de trabalho. 

Nessa perspectiva, presenciamos e vivenciamos em uma sociedade 
na qual a aprendizagem escolar foi limitada apenas a uma perspectiva centrada 
na aprovação d@ alun@ no vestibular, e, consequentemente o ingresso em uma 
Universidade. Isto é, uma necessidade do homem moderno, uma vez que, a 
educação passou a ser interpretada como forma de ascensão social. Porém, a 
aprendizagem e o conhecimento não podem ser restritos apenas a tais circuns-
tâncias, pois o processo requer um maior desenvolvimento das habilidades 
cognitivas da criança e d@ adolescente, no que tange aos problemas da ação do 
homem no meio natural e na sociedade, se fazendo necessário o exercício da 
cidadania.  

Dessa forma, é imprescindível uma aprendizagem escolar, a qual 
tenha por desígnio a vertente de aprovação desses indivíduos no vestibular, bem 
como o desenvolvimento de competências que sejam utilizadas na modificação 
da sociedade, principalmente, em relação às injustiças sociais. É um dos 
desafios do milênio, o desenvolvimento das competências formadas pelos quatro 
pilares da Educação, baseadas no Relatório feito para a UNESCO, pela 
Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por 
Jacques Delors. São esses quatro pilares: 

Aprender a conhecer: estimula o prazer de compreender, de 
conhecer, descobrir e construir o conhecimento. 

Aprender a fazer: relaciona-se ao investimento nas competências 
pessoais, para que as pessoas tenham as habilidades necessárias para 
acompanhar a evolução de sociedades marcadas pelo avanço do conhecimento. 

Aprender a conviver: é um dos maiores desafios da educação, já 
que a maior parte da história da humanidade é marcada por guerras e conflitos 
decorrentes da tradição de se administrar conflitos por meio da violência. 

Aprender a ser: refere-se ao conceito de educação ao longo da vida 
em seu sentido mais amplo, visando ao desenvolvimento humano tanto no 
aspecto pessoal quanto no profissional. 

O “Orientar Centro Educacional” oferece uma aprendizagem alicer-
çada nas prerrogativas de uma formação integrada, visando um desenvolvimento 

do ensino e aprendizagem a partir da reali-
dade d@s alun@s, e relacionando essas 
experiências com os conteúdos ministrados 
em sala de aula. Portanto, entende-se que 
cada criança ou adolescente possui conhe-
cimentos que serão úteis para promover 
através da interação - com @ professor (a) 
e @s outr@s alun@s - o desdobrar, assim 
como os avanços de suas habilidades 
cognitivas.  

A proposta de atividades para o ano letivo de 2014 se concentra no eixo 
norteador do Projeto Político Pedagógico “Nossas Raízes Culturais – A Ética do 
Cuidar”, o que possibilitará uma gama de assuntos a serem esclarecidos em uma 
compreensão maior no que refere à formação da identidade d@ alun@, suas raízes - 
família, os valores humanos, entre eles: o cuidado e o respeito - sempre na busca de 
impulsionar novas posturas em relação às diferenças. 

 
 Acreditando em uma educação que integre as necessidades do mercado 

de trabalho, assim como a relação d@s alun@s com o mundo e sua atuação na 
sociedade, enquanto sujeitos históricos (que transformam a realidade em que vivem), 
a escola toma também por propósito o desenvolvimento dos subprojetos a partir das 
“Metas do Milênio”, sendo elas: acabar com a fome e a miséria; educação básica de 
qualidade para tod@s; igualdade ente os sexos e a valorização das mulheres; reduzir 
a mortalidade infantil;  melhorar a saúde das gestantes; combater a Aids, a malária e 
outras doenças; qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; todo mundo traba-
lhando para o desenvolvimento. Assim, para além do vestibular, o “Orientar Centro 
Educacional” proporciona experiências ricas no que diz respeito a cultura e as rela-
ções do homem dentro da sociedade, sempre trabalhando e tentando aperfeiçoar  
uma postura de respeito, do cuidar de si, do outro e do planeta. 

Por fim, todas as disciplinas expostas no currículo, desde a educação 
infantil até o ensino fundamental da segunda fase, desdobrarão as atividades a partir 
dos pressupostos já mencionados, integrando as diversas áreas do conhecimento. 
Tomando como objetivo o avanço dos conhecimentos para uma Ética do Cuidar, tanto 
no que diz respeito  à sociedade, quanto ao meio 
natural e a responsabilidade de cada indivíduo no 
meio em que vive. 

A educação está altamente associada às 
atitudes coletivas, sendo que a Escola é vista como 
base para formação de indivíduos responsáveis e 
conscientes. Desse modo, um aprendizado focado 
na educação sustentável pode gerar cidadãos preo-
cupados com os problemas ambientais e com suas 
devidas  soluções. Mas, para isso, é preciso propa-
gar a importância da sustentabilidade na Escola e 
como ela interfere na formação d@s alun@s, seja no 
Ensino Infantil ou na Universidade.  
 

Metodologia da Escola  
 

 O “Orientar Centro Educacional” preocupado com a formação d@s  

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

ção , do desenvolvimento da linguagem, da psicomotricidade e da afetividade.  As 

atividades serão vivenciados concretamente de forma lúdica, através de: Conteúdo 

sistematizado (livros adotados); Aula Expositiva; Leituras diversas: texto, revista, 

jornais, livros literários, gibis; Produção de textos / poesias / música; Dramatização de 

histórias; Interpretação da história através de desenhos; Produção de cartazes; Pro-

dução de jornais; Produção de livros literários; Produção de charges; Trabalhos manu-

ais (dobraduras); Filmes; Confecção e interpretação de Mapas; Confecção e interpre-

tação de gráficos; Confecção dos sólidos geométricos; Confecção de maquetes; 

Experiências científicas; Pesquisas; Visita a: bibliotecas/ museus/ parques/ cinemas/ 

fazendas/ bosques/ cidades históricas/ supermercados/ feiras culturais/ teatros; Con-

cursos de redação; Debates; Eventos Comemorativos; Produção e resolução de 

situações problemas; Projetos baseados no P.P.P. do ano letivo corrente; Orienta-

ção Individualizada (professores, coordenação, orientação psicológica). 

 

Forma de Avaliação 
 “ Na avaliação inclusiva, democrática e amorosa não há exclusão, mas 
sim diagnóstico e construção. Não há submissão, mas sim liberdade. Não há medo, 
mas sim espontaneidade e busca. Não há chegada definitiva, mas sim travessia 
permanente em busca do melhor. Sempre !”  
 

(LUCKESI, 1997). 
   

A avaliação na Segunda  Fase do Ensino Fundamental é mista, ou 

seja, qualitativa e quantitativa. O primeiro aspecto diz respeito a avaliação das 

tentativas  e empenho d@ alun@ em realizar as atividades propostas. Já o aspecto 

quantitativo é baseado 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 pontos.   

Segue abaixo uma tabela com a forma de avaliação quantitativa detalhada: 

 

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 Segunda Fase do Ensino 

Fundamental: 

Diego Alves Pereira; 

Halline Francelle Mendonça dos Santos Miranda; 

Jéssika Rodrigues Ribeiro; 

Jóse Maria Moreira Lourenço; 

Kamilla Pereira Porfiírio; 

Leidiane Oliveira Resende Szalek; 

Lorena Andrade Sobrinho; 

Vanessa Martins Leão. 

Formatação: Bruna Teixeira Porto e Michelle Alves da 

Silva. 

 

Créditos 

Aprendizagem Escolar: a necessidade de uma formação 


