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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual da Polícia Militar de 

Goiás 13 de Maio, doravante denominado CEPMG 13 de Maio, foi elaborado de 

forma interdisciplinar e tem a finalidade de direcionar suas atividades, e configura a 

identidade da Unidade Escolar, com medidas que definem os pressupostos, as 

finalidades educativas e diretrizes gerais da prática pedagógica da instituição. 

A LDB, Lei 9.394/96, prevê no art. 12, inciso I, que os “estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a 

incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”. Esse preceito legal 

está sustentado na ideia de que a Unidade Educacional deve assumir como uma de 

suas principais tarefas o trabalho de refletir sobre sua intencionalidade educativa. 

O presente documento é a concretização desse conceito geral. Acredita-se 

que ele contém os fundamentos e princípios que garantirão ao Colégio Estadual da 

Polícia Militar de Goiás 13 de Maio a identidade que pretende consolidar na prática 

pedagógica. 

O ponto de partida foi conversa informal e questionários desenvolvidos com 

professores, coordenadores, pessoal administrativo, pais e alunos os quais fizeram 

pertinentes colocações a respeito do andamento e execução das ações no 

transcorrer do presente ano. 

O Projeto Político Pedagógico é visto como possibilidade de avanço, pois 

através das discussões e reflexões geradas na sua elaboração o Colégio tem a 

oportunidade de mudar de postura buscando a implantação e viabilização de 

projetos que busquem melhor qualidade de ensino e melhoria nos relacionamentos 

humanos dentro do ambiente escolar. Acredita-se que o mesmo só será viável se 

assumido pelo grupo, ou seja, pelos vários segmentos da comunidade escolar, pois 

as decisões coletivas geram responsabilidades em torno das ações propostas, 

avançando na conquista da autonomia, que se efetiva pela capacidade e pela 

responsabilidade da escola e do grupo escolar de colocar em ação o seu Projeto 

Político Pedagógico conquistando o seu diferencial. 

O trabalho será desenvolvido de maneira comprometida e solidária, com 

professores capacitados, buscando diminuir índices de reprovação e abandono e 

melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem.  
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2 MARCO SITUACIONAL  

2.1 Identificação da Unidade Escolar  

 
COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS 13 DE MAIO 

Rua 86 Quadra 141 Lotes 01 a 20 – Setor 13 de Maio – CEP: 72.930-000 

Fone/Fax: (62) 3336 2079 

E-mail: 52043746@seduc.go.gov.br 

Alexânia – GO. 

 

2.1.1 Situação legal  

 
A parte legal da Unidade Escolar está regularizada, sendo a mesma 

autorizada e reconhecida através do Conselho Estadual de Educação de Goiás 

pelas seguintes Leis, Portarias e Resoluções: 

 
Ensino Ensino Médio EJA 1ª Etapa EJA 2ª Etapa EJA 3ª Etapa 

Fundamental Regular    
     

Lei de Criação: 8.848/78 

de 19/01/1978 

Autorização de 

implantação do Curso de 

2º Grau “Não 

profissionalizante”: 

Portaria nº 080/84 de 

24/01/1984 

Implantação da 1ª 

Etapa do Ensino 

Fundamental da EJA 

Portaria nº 

0694/2010 de 

02/02/2010 

Reconhecimento da 

2ª e 3ª Etapa da EJA: 

Resolução CEE/CEB nº 

499/2007 de 26/06/2007 

Até 31 de dezembro de 

2009 

Autorização de 

funcionamento 

(EJA) educação de 

Jovens e Adultos – 

Ensino Médio: 

Portaria nº 3488/2003 

de 22/04/2003 

Para 03 anos 

    

Autorização de 

implantação da 5ª série 

do 1º Grau: 

Portaria nº 0256/81 de 

03/02/1981 

Implantação do Curso 

Ensino Médio: 

Portaria nº 0221/2005 

de 28/01/2005 

Autorização de 

Funcionamento da EJA 

1ª Etapa 

Resolução CEE/CEB nº 

299/2011 de 

27/05/2011 

Até 31 de dezembro de 

2012 

Reconhecimento do 

Ensino Médio regular e 

2ª Etapa da EJA: 

Resolução CEE/CEB nº 

909/2007 de 

23/10/2007 

Até 31 de dezembro de 

2009 

Reconhecimento da 2ª e 

3ª Etapa da EJA: 

Resolução CEE/CEB nº 

499/2007 de 

26/06/2007 

Até 31 de dezembro de 

2009 

     

Autorização de 

funcionamento 1ª a 4ª 

séries: 

Resolução nº 159/93 

de 

/12/03/1993 

Para 04 anos 

Autorização do 

Ensino 

Médio Seriado  

Anual: 

Resolução CEE/CEB 

nº 

298/2006 de 

12/04/2006 

Para o ano de 

2006 

Credenciamento de 

Curso Ensino 

Fundamental de 

6º ao 9º ano 

Ensino Médio e EJA 1ª e 

3ª Etapa 

Resolução CEE/CEB nº 

159/2013 de 

22/02/2013 

Até 31 de dezembro de 

2015 

Renovação de 

Reconhecimento da EJA 

2ª e 3ª Etapas: 

Resolução CEE/CEB nº 

413/2009 de 

05/06/2009 

Até 31 de dezembro de 

2012 

Renovação de 

Reconhecimento da EJA 

2ª e 3ª Etapas: 

Resolução CEE/CEB nº 

413/2009 de 

05/06/2009 

Até 31 de dezembro de 

2012 
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Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

EJA 1ª Etapa EJA 2ª Etapa EJA 3ª Etapa 
Regular 

     

Autorização de 

funcionamento1ª a 8ª 

séries: 

Resolução nº 249/94 de 

12/08/94 

Para 04 anos 

Reconhecimento do Ensino 

Médio regular e 2ª Etapa 

da EJA: 

Resolução CEE/CEB nº 

909/2007 de 23/10/2007 

Até 31 de dezembro de 

2009 

Credenciamento de 

curso Ensino 

Fundamental de 6º 

ao 9º ano 

Ensino Médio e EJA 

1ª e 3ª Etapa 

Resolução CEE/CEB 

nº 159/2013 de 

22/02/2013 

Até 31 de 

dezembro de 

2015 

Credenciamento de 

curso Ensino 

Fundamental de 6º 

ao 9º ano 

Ensino Médio e 

EJA  

1ª, 2ª e 3ª Etapa 

Resolução CEE/CEB 

nº 289/2016 de 

19/05/2016 

Até 31 de 

dezembro de 

2020 

Credenciamento de curso 

Ensino Fundamental de 6º 

ao 9º ano 

Ensino Médio e EJA 1ª e 3ª 

Etapa 

Resolução CEE/CEB nº 

159/2013 de 22/02/2013 

Até 31 de dezembro de 

2015 

 

Reconhecimento do Ensino 

Fundamental de 1ª a 8ª 

séries: Portaria nº 1713/97 

de 06/05/1997 

para 10 anos 

Renovação de 

Reconhecimento 

Ensino Fundamental do 6º 

ao 9º ano e Ensino 

Médio: 

Resolução CEE/CEB nº 

81/2010 de 26/02/2010 

Até 31 de dezembro de 

2012 

----------------- ----------------- ----------------- 

     

Renovação de 

Reconhecimento 

Ensino Fundamental do 6º 

ao 9º ano e Ensino Médio: 

Resolução CEE/CEB nº 

81/2010 de 26/02/2010 

Até 31 de dezembro de 

2012 

Credenciamento de curso 

Ensino Fundamental de 6º 

ao 9º ano 

Ensino Médio e EJA 1ª e 3ª 

Etapa 

Resolução CEE/CEB nº 

159/2013 de 22/02/2013 

Até 31 de dezembro de 

2015 

----------------- ----------------- ----------------- 

     

Credenciamento de curso 

Ensino Fundamental de 6º 

ao 9º ano 

Ensino Médio e EJA 1ª e 3ª 

Etapa 

Resolução CEE/CEB nº 

159/2013 de 22/02/2013 

Até 31 de dezembro de 

2015 

Credenciamento de curso 

Ensino Fundamental de 6º 

ao 9º ano 

Ensino Médio e EJA 1ª ,2ª e 

3ª Etapa 

Resolução CEE/CEB nº 

289/2016 de 19/05/2016 

Até 31 de dezembro de 

2020 

----------------- ----------------- ----------------- 

     
Credenciamento de curso 

Ensino Fundamental de 6º 

ao 9º ano 

Ensino Médio e EJA 1ª ,2ª e 

3ª Etapa 

Resolução CEE/CEB nº 

289/2016 de 19/05/2016 

Até 31 de dezembro de 

2020 

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
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2.1.2 Filosofia  

A Filosofia que orienta a conduta dos integrantes do CEPMG 13 DE MAIO e 

que reflete a maneira de ser e agir da Instituição, é humanística e inspirada nos 

ideais de solidariedade e justiça. Tem compromisso com o desenvolvimento da 

cidadania, através de uma prática educacional voltada para a compreensão da 

realidade social, dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e 

coletiva. É composta de missão, visão e valores. 

Fundamentado no gerenciamento participativo, que envolve toda a 

comunidade escolar nos direcionamentos do Colégio, o Sistema de Ensino da 

Polícia Militar de Goiás visa a oferecer uma educação de qualidade, aliada a uma 

disciplina consciente e interativa. 

 

2.1.2.1 Missão  

Proporcionar aos alunos uma educação de qualidade tendo por base o 

desenvolvimento humano de forma global e harmônica, respeitando a 

individualidade de cada um, preparando-os para torná-los cidadãos críticos, éticos, 

solidários e participativos, conhecedores de seus direitos e deveres, habilitados a 

atuarem como agentes de transformação na sociedade, capazes de construir 

conhecimento e responder criativamente aos novos desafios do mundo no exercício 

da cidadania responsável. 

 

2.1.2.2 Visão  

Sermos referência pelo comprometimento com a qualidade da educação, 

organização e disciplina, desenvolvimento de notáveis qualidades acadêmicas dos 

alunos, além de uma clara compreensão de seu papel na construção de uma 

sociedade justa e humana. 

Valorizar as potencialidades individuais do educando, fundamentando-as em 

princípios de disciplina, de respeito, de dignidade e de ética. 

 

2.1.2.3 Valores  

Comprometimento com a educação; formação integral e ética, 

profissionalismo e competência; respeito à individualidade, à coletividade e ao 

ambiente; valorização do conhecimento, organização e disciplina.  
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3 DESCRIÇÃO DO CONTEXTO REGIONAL EM QUE A UNIDADE ESCOLAR 

ATUA 

 

Alexânia está situada entre duas capitais, a Federal, Brasília–DF e, uma, 

Estadual, Goiânia-GO, a qual é cortada pela BR 060 e, por isso, os comércios 

localizados a margem da rodovia são favorecidos, gerando emprego e impostos ao 

município. 

Considerando as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais 

que vem ocorrendo no país, no estado e no município, observa-se que essas 

transformações também são experimentadas na comunidade escolar CEPMG 13 de 

Maio. São transformações ocasionadas devido ao próprio desenvolvimento 

econômico do município, o qual tem provocado facilidades e oportunidades com 

ofertas de emprego aos jovens e até mesmo para toda família, porque estes estão 

conseguindo trabalhar nas indústrias aqui estabelecidas, pois: 

 
por muito tempo a economia de Alexânia era baseada apenas na 
agropecuária. Agora, o município está se tornando também um importante 
polo industrial, recebendo, cada vez mais, pequenos, médios e grandes 
empreendedores que acreditam e investem na região. E para incentivar 
ainda mais o crescimento econômico, foi criado, em 2005, o Distrito 
Industrial de Alexânia, projeto que visa o desenvolvimento do setor, com 
grande trabalho na área de capacitação e qualificação de mão-de-obra, e 
consequente geração de empregos e recursos para o município, 
melhorando a qualidade de vida de seus habitantes (Site da Prefeitura). 

 
Com a criação desse Distrito Industrial, na última década, instalaram-se 

algumas indústrias, sendo elas: Bambuza Agroindustrial, Alambique Cambeba, 

Schincariol – que passou a se chamar Brasil Kirin e atualmente Heineken - e, no ano 

de 2012 foi instalado um Shopping, Outlet Premium Brasília, o primeiro Outlet da 

região, e, com isso, tem proporcionado vários tipos de emprego. Além dessas 

indústrias, a economia local gira em torno de pequenas indústrias tais como: 

engenhos, fábrica de palito de dente, ração para animais, cerâmica, moagem e 

empacotamento de café; e, em torno, também, da agricultura; tendo produção de 

soja, milho, feijão, tomate, dentre outros. O município conta ainda com uma granja – 

Granja Alexaves -, a qual emprega muitos pais e/ou responsáveis de nossos alunos. 
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Nesta conjuntura já descrita, pode-se informar que, até há mais ou menos 

dez (10) anos, o atual CEPMG 13 de Maio era localizada na periferia da cidade, 

porém, agora, o mesmo já se encontra localizado num setor residencial – Setor 

Treze de Maio - cuja população pode ser considerada de classe médio-baixa. Por 

isso, apesar dos avanços sociais ocorridos no município, muitos alunos matriculados 

nesta U.E. ainda, contam com benefícios do Programa Federal, o Bolsa Família, e 

há também, alunos que enfrentam diversos problemas de ordem financeira, saúde e 

desemprego. Sendo que, a maioria das famílias dos alunos possui quatro ou mais 

filhos e fazem parte do nível social menos favorecido. 

As transformações ocorridas no município, sobre a oferta de emprego, estão 

influenciando no nível intelectual dos cidadãos, principalmente, dos pais e/ou 

responsáveis pelos alunos matriculados nesta U.E., pois estes estão procurando 

novamente o estudo, isto é, os que pararam estão concluindo o Ensino Fundamental 

e Médio, e os que já terminaram estão cursando o nível superior para ter uma 

melhor qualificação profissional e conseguir uma melhor posição dentro das 

empresas em que trabalham ou conseguir um emprego pela primeira vez.  
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4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO 

4.1 Histórico da Unidade Educacional 

As informações históricas do CEPMG 13 de Maio foram colhidas através de 

pesquisas bibliográficas - sendo portarias, decretos e resoluções - encontrados nos 

arquivos do mesmo - entrevistas, questionários, depoimentos realizados com ex-

alunos, ex-professores, ex-funcionários e em trabalhos monográficos de funcionários 

atuais tendo como objetivo principal resgatar a sua história ao longo do tempo para 

mantê-la sempre viva. 

Do que foi pesquisado até o momento, pode-se concluir que, o terreno 

localizado na Rua 86, Quadra 141, Lotes de 01 a 20 - uma área de 10.000 m2 – foi 

doado pelo Sr. Alex Abdallah, fundador da cidade de Alexânia.  

A Unidade Educacional foi fundada no dia 28 de junho de 1.961 e construída 

pela Empresa Brasil de imóveis LTDA com as orientações da Superintendência de 

Planejamento (SUPLAN) que era presidida pelo Irineu Borges do Nascimento. 

A sua inauguração ocorreu no dia 13 de maio de 1.963, no Governo de 

Mauro Borges e do Presidente da República João Goulart com o nome de Padre Rui 

Rodrigues da Silva. O Secretário de Educação, na época, era o senhor José Peixoto 

da Silva. 

A Unidade educacional recebeu seu primeiro nome em homenagem ao 

Secretário da Educação que conseguiu a verba para construção da mesma, esse 

nome vigorou de 1963 a 1977.  Porém, em 1977, a escola passou a se chamar 

Grupo Escolar “13 de Maio”, devido ao cumprimento do Art. 1º da Lei nº 6.454, de 24 

de outubro de 1977, sancionada pelo Presidente da República Ernesto Geisel. O 

qual, na época, afirmava: “É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de 

pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às 

pessoas jurídicas da Administração indireta”. E, no dia 23 de agosto do mesmo ano 

em que a escola sofreu alteração em seu nome, ela foi premiada pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) ao receber a sua primeira biblioteca, a qual está 

registrada com o nome de Walt Disney. 

Em 1978 com a Lei de Criação nº 8.408, de 19 de janeiro de 1978 (Diário 

Oficial nº 12.950, de 19 de fevereiro de 1978), a Escola passou a se chamar: Escola 

Estadual de 1º Grau “13 de Maio” por ter sido implantada a 2.ª Fase do 1.º Grau com  
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a determinação do Ofício Circular nº 13/78 de 29/09/1978 expedido pela Agência de 

Educação e Cultura de Anápolis (Gabinete). 

Em 1981, o Secretário da Educação Adjair Lima autorizou a implantação da 

5ª Série do 1º Grau, por meio da Portaria de nº 0256/81, datada de 03 de fevereiro 

de 1981. 

No dia 18 de outubro de 1982, através da Portaria nº 080/84, a 

Superintendência de Assuntos Educacionais, na gestão de Carlos Alberto 

Guimarães, autorizou a implantação do Curso de 2º Grau “Não Profissionalizante” de 

acordo com a Lei nº 7.044 na Escola de forma gradativa como segue abaixo: 

1984 – 1º Ano  

1985 – 2º Ano  

1986 – 3º Ano 

Através da Resolução nº 159, de 12 de março de 1993, assinada pelo 

Presidente do Conselho Estadual da Educação, Heldo Vitor Mulatinho, a escola foi 

autorizada a ministrar o Ensino Fundamental (1ª à 4ª Séries) por um período de 04 

anos com retroatividade a 1992. (PRIMO, 2009). E, o Ensino Fundamental de 1ª à 8ª 

Séries, retroativo a 1993 foi autorizado pela Resolução do CEE nº 249, de 12 de 

agosto de 1994, assinada pela Prof.ª Laís Terezinha Monteiro. 

Em 2001, a Secretária da Educação Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira 

resolveu prorrogar em caráter excepcional, a autorização de funcionamento das 

Unidades Escolares do sistema Estadual de Ensino para ministrar o Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Curso Técnico em Magistério ou outros, através da 

Portaria nº 042/2001 assinada em 12 de janeiro de 2001. 

No ano de 2002 (Portaria nº 1234/2002 datado de 04 de março de 2002) 

com a implantação da Educação de Jovens e Adultos – EJA do Ensino Médio a 

escola passou a se chamar COLÉGIO ESTADUAL 13 DE MAIO através da Portaria 

3488 / 2003 da SEE, assinada em 22 de abril de 2003 pela secretária de Educação 

Eliana Maria França Carneiro. Em dezembro de 2018 ocorreu o encerramento do 

EJA 3ª Etapa nesta Unidade Escolar, a qual foi transferida para o Colégio Estadual 

31 de Março. 

Em 2005, a partir, de janeiro foram implantados no Colégio dois cursos, 

sendo eles: o Curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA do Ensino 

Fundamental – 2º Segmento (Portaria nº 0220/2005 - GAB/SEDUC) e o curso do  
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Ensino Médio Regular (Portaria 0221/2005 datada de 28 de janeiro de 2005). E no 

segundo semestre de 2009 foi encerrado a EJA 2º Segmento.  

Em janeiro do ano de 2010 foi implantando no Colégio, a 1ª Etapa do Ensino 

Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos – EJA através da Portaria nº 

0694/2010 - GAB/SEDUC (datado de 02 de fevereiro de 2010), que funciona como 

extensão no Presídio do município, onde é desenvolvido o Projeto Educando Para a 

Liberdade, que consiste em oportunizar aos detentos que não tiveram acesso à 

educação na idade correta ao Ensino Fundamental. O projeto é desenvolvido com 

professor da rede estadual de ensino, no turno matutino. E a partir do ano de 2017 

passou a ser ofertado a 2ª Etapa (EJA), através da resolução CEE/CEB nº 289 de 

19 de maio de 2016, para que os detentos pudessem dar continuidade aos estudos. 

Objetivando oferecer uma educação de excelência à comunidade 13 de 

maio, o grupo gestor que atuava em 2018, a saber, Luciana Machado Martins de 

Carvalho – diretora e Luciana Afonso Soares da Silva – secretária-geral, juntamente 

com Tenente Pereira – presidente da câmara dos vereadores; Allysson Silva Lima – 

prefeito, Naldin Magalhães, Lucas Virgílio – Deputado Federal, Coronel Paulo 

Afonso Sanches; Marconi Perillo – ex-governador; Coronel Anésio Barbosa da Cruz 

Junior – Diretor do Comando de Ensino; Major Sérgio Luiz Rosário de Oliveira e 

Professor Marcos Sousa não mediram esforços para implantar uma unidade do 

Colégio da Polícia Militar, por entender que os Colégios da Polícia Militar são 

referência na educação no Estado de Goiás.  

Sabe-se que as raízes do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de 

Goiás – CEPMG são antigas e datam de 18 de julho de 1976 com a Lei Estadual 

8.125/1976, fundamentadas também na Portaria 0604/PMGAB/1998, e à posteriori 

modificada pela Lei Estadual nº 14.050 de 21 de dezembro de 2001 e Lei n° 16.152 

de 26 de outubro de 2007. 

O Colégio da Polícia Militar de Goiás é subordinado à Secretaria da 

Segurança Pública por meio da Polícia Militar do Estado de Goiás, de seu Comando 

de Ensino e sua Unidade Gestora de Grande Comando, onde se encontram 

inseridos os Colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás, tendo como parceira a 

Secretaria de Estadual de Educação do Estado de Goiás. 

Lutando pelo grande sonho em implantar uma unidade do Colégio Militar, a 

equipe gestora do então Colégio Estadual 13 de Maio, abraçada pela comunidade  
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alexaniense, realizaram no dia 18 de setembro de 2018 Reunião de Aceite do 

Processo de Militarização presidida pela então Subsecretária de Educação da 

Subsecretaria Regional de Anápolis, a professora Sonja Maria Lacerda. Nessa 

reunião registou-se a presenta das seguintes autoridades: Drº Allysson Silva Lima – 

Prefeito; Matheus Henrique Cardoso – Secretário Municipal de Educação; 

Charlesman da Costa Silvano – Procurador do município; Naldim Magalhães; 

Tenente Sebastião Pereira – vereador; Dorivando Biam – vereador, além do corpo 

administrativo e docente do Colégio, pais e alunos. Após minuciosa explicação do 

funcionamento das Unidades Escolares militarizadas, foi submetido à votação, 

ficando aprovado por unanimidade dos votos. 

Ato contínuo, em 09 de outubro de 2018 aconteceu à Solenidade de 

Passagem de Comando, sob o comando do comandante e diretor Major Sérgio Luiz 

Rosário de Oliveira, conforme portaria nº 11.081/2018, de 14 de setembro de 2018. 

Na ocasião estavam presentes as seguintes autoridades: Sonja Maria Lacerda – 

Subsecretária de Educação da Subsecretaria Regional de Anápolis; Drº Allysson 

Silva Lima – Prefeito; Matheus Henrique Cardoso – Secretário Municipal de 

Educação; Tenente Sebastião Pereira – vereador; Valdivino Bodin – vereador; 

Anderson Cuica – vereador; José Ribeiro de Castro (Zé Penca) – vereador; Marcos 

Zedex Alves da Silva – vereador; Ten. Cel Edival Soares Batista – comandante e 

diretor do CEPMG Arlindo Costa de Anápolis; Ten. Coronel PM Luciano Souza 

Magalhães – comandante e diretor do CEPMG César Toledo de Anápolis; Coronel 

Anésio Barbosa da Cruz Junior; Drº Valdivino Clarindo, além da banda de música do 

CEPMG César Toledo, corpo administrativo e docente do Colégio, pais e alunos.    

A transição para militarização desta Unidade Educacional foi documentada 

através da Portaria nº 11.053/2018-PM, datada de 03 de setembro de 2018, que 

dispõe da ativação e instalação do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás de 

Alexânia. E, em 06 de dezembro de 2018, foi publicada a Resolução CEE/CEB nº 

687, que dispõe sobre a autorização de mudança de nome do Colégio Estadual 13 

de Maio, para Colégio Estadual da Polícia Militar de Alexânia. No dia 14 de 

dezembro foi publicada a Lei 20.378/2018 que dispõe sobre a criação, instalação e 

transferência de Unidade de Polícia Militar do Estado de Goiás, que foi publicada no 

Diário Oficial no dia 17 de dezembro de 2018. Outrossim, observou-se zelo por parte 

do grupo gestor em preservar o nome da Unidade Educacional “13 de Maio”, quando  
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no processo de militarização foi omitido.  Através da Resolução CEE/CEB nº 138, 

datada de 18 de março de 2019, foi alterado a razão social de “Colégio Estadual da 

Polícia Militar de Goiás de Alexânia” para “Colégio Estadual da Polícia Militar de 

Goiás 13 de Maio”. 

No estado, a primeira unidade do CPMG foi instalada provisoriamente na 

Academia da Polícia Militar, situada no Setor Sul na cidade de Goiânia no ano de 

1998, dando início as aulas no ano seguinte, passando a denominar-se Colégio da 

Polícia Militar de Goiás – Coronel Cícero Bueno Brandão. Atualmente com a 

implantação desta unidade são 57 (CINQUENTA E SETE) unidades dos Colégios 

Militares de Goiás. 

Em tempo, registra-se que na história da Unidade Educacional 13 de Maio 

até a presente data, registraram-se 24 (VINTE E QUATRO) diretores, que serão 

nominados em ordem cronológica:  

1963 Eleusa Curado Adôrno de La Cruz; 

1964 Leonice Valverde de Oliveira; 

1966 Guiomar Lima Abdallah; 

1973 Maria Teixeira Cordeiro; 

1976 Cleima Jaime do Prado; 

1976 Analina Carvalho da Silva; 

1979 Laura Barbosa Pimenta; 

1981 Maria Aparecida Pereira Dutra; 

1983 Adozinda Machado da Silva; 

1983 Inácio de Moura Holanda; 

1996 Maria Biam Cardoso; 

1999 Glória Aparecida Ferreira de Araújo; 

2000 Maria Biam Cardoso; 

2001 Luciene Nelson Fernandes de Paiva; 

2003 Sebastião Conceição Dias da Rocha; 

2007 Divina Márcia de Araújo Leite; 

2009 Magda Chagas dos Santos; 

2011 Valdira Monteiro da Silva; 

2014 Maria Francilene Santos de Lucena Oliveira; 

2015 Luciana Machado Martins de Carvalho; 

2018 
Major QOPM Sérgio Luiz Rosário de Oliveira – Portaria nº 

11081/2018 de 14 de setembro de 2018; 

2019 
Capitão QOAPM Sérgio Henrique Diniz – Portaria nº 11900/2019-

PM de 15 de maio de 2019; 

2019 
Capitão QOAPM Erivaldo Ferreira Lial – Portaria nº 1241/2019-PM 

de 18 de junho de 2019. 
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4.2 Diagnóstico da Unidade Escolar 

4.2.1 IDEB 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB foi criado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para 

a melhoria do ensino (PORTAL MEC/2014). Com isso, esse índice foi inserido no 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, do Ministério da Educação. O 

qual é calculado de zero a dez, tendo a nota composta pelas taxas de aprovação e 

os resultados de desempenho de alunos em testes de larga escala (SAEB e Prova 

Brasil). Este índice foi divulgado no ano de 2005, porém, o índice vem sendo 

calculado pelo Ministério da Educação desde 2007. 

Média da Instituição no IDEB nos últimos 6 anos: 

IDEB 2015 2017 2019 Meta MEC para 2021 

Anos finais 4,7 5,0  5,5 

Ensino Médio  4,6  5,0 

 

4.2.2  IDEGO 

Índice de Desenvolvimento da Educação Goiana – IDEGO, proposto no 

plano de reforma educacional, o Pacto pela Educação, o IDEGO permite ao Governo 

de Goiás ter, anualmente, dados do aprendizado nas unidades educacionais da rede 

pública estadual, para definir com mais agilidade as intervenções pedagógicas 

necessárias para melhorar o ensino. 

O índice auxiliará o Governo de Goiás na definição de novas metas para as 

escolas estaduais com base no índice alcançado no ano anterior. Com o IDEGO, a 

SEDUC poderá mapear as unidades que apresentam mais dificuldades, permitindo 

que seja pensando em um programa de apoio às escolas mais vulneráveis. 

IDEGO 2017 2018 2019 Meta para 2020 

E. Fundamental 253 267,4 268,8 270,8 

Ensino Médio 287,9 302,3 299,3 301,3 

 

4.2.3 SAEGO 

Com o firme propósito de criar um sistema de ensino mais justo e inclusivo, 

no qual as chances de aprendizado sejam iguais para todos os estudantes, a  
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Secretaria Estadual de Educação de Goiás implantou, em 2011, o Sistema de 

Avaliação Educacional do Estado de Goiás – SAEGO.  

A SAEGO se configura como importante política pública de avaliação da 

educação, capaz de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Com os 

dados gerados pelas avaliações do programa, é possível proporcionar um 

diagnóstico mais preciso e rico da educação ofertada nas unidades educacionais do 

estado.  

As médias de proficiência são dos componentes curriculares de Língua 

Portuguesa e Matemática.   

 

4.2.3.1 PROEFICIÊNCIA SAEGO – média Língua Portuguesa e Matemática 

 

Média de Proficiência/padrões de desempenho de Língua Portuguesa em 2019. 

Anos/séries 
% de alunos em 

nível Insuficiente 

% de alunos 

em nível Básico 

% de alunos em 

nível Proficiente 

% de alunos em 

nível Avançado 

9º ano 9 24 44 23 

3ª série 5 24 59 12 

 

Média de Proficiência/padrões de desempenho de Matemática em 2019. 

Anos/séries 
% de alunos em 

nível Insuficiente 
% de alunos 

em nível Básico 
% de alunos em 
nível Proficiente 

% de alunos em 
nível Avançado 

9º ano 13 43 34 10 

3ª série 14 34 30 21 

 

4.2.4 Taxa Evasão, Aprovação e Recuperação  

Taxa de evasão, aproveitamento/aprovação e reprovação 2018 e 2019 em porcentagens. 

Anos/séries 
APROVAÇÃO REPROVAÇÃO 

Progressão 
parcial 

EVASÃO 

2018 2019 2018 2019 2019 2018 2019 

6º ano 96,4 95,0 6,3 5,0 4,4 - - 

7º ano 94,4 94,0 5,6 6,0 4,7 - - 

8º ano 68,5 89,2 - 10,1 11,5 1,5 0,7 

9º ano 92,7 84,5 3,3 14,1 17,1 4,1 1,4 

 

Taxa de evasão, aproveitamento/aprovação e reprovação 2018 e 2019 em porcentagens. 

Anos/séries 
APROVAÇÃO REPROVAÇÃO EVASÃO Progressão parcial 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 

1ª série 91,2 80,4 6,6 19,6 2,2 - 11 

2ª série 86,7 88,5 4,8 11,5 8,6 - 15,7 

3ª série 95,2 9,35 - 5,2 4,8 1,3 5,2 
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4.3  Organização do espaço físico 

O CEPMG 13 de Maio é um colégio de porte 3, com instalações em bom 

estado de conservação no que se refere à infraestrutura, proporcionando um 

ambiente aconchegante, permitindo aos alunos exercitarem um convívio 

harmonioso, potencializando o desenvolvimento acadêmico, bem como assegurando 

à equipe escolar uma ótima experiência de ensino e trabalho. A estrutura física do 

Colégio assim como sua organização, manutenção e segurança, revela muito sobre 

a vida que aqui se desenvolve.  

A U.E tem 15 salas de aula, sendo que, 02 (DUAS) salas são modulares. A 

estrutura física é de alvenaria, o telhado de amianto, o piso de cerâmica. A rede de 

iluminação é pública (CELG) e a rede de esgoto fossa com sumidouro.  

 

4.3.1 Descrição do espaço físico 

O CEPMG 13 de Maio conta ainda com os seguintes espaços 

administrativos e pedagógicos, com contém acessibilidade, laboratórios, salas 

especiais, biblioteca, material pedagógico, equipamentos e mobiliário existentes na 

unidade escolar. 

QUANT 
DESTINO/ 
FUNÇÃO 

ÁREA 
TOTAL 

FORRO/TETO PISO ILUMINAÇÃO 

01 
 

Diretoria 10,00 m² Laje Cerâmica 
01 lâmpada espiral 

fluorescente 

01 Secretaria 42,50 m² Lage Cerâmica 
04 lâmpadas 
fluorescente 

01 
Coordenação 
Pedagógica 

24,96 m² 

Uma parte 
PVC 

e o restante 
de laje 

Cimento 
Queimado 

02 lâmpadas 
fluorescente 

Espiral 

01 
Atendimento 
Psicossocial 

12,24 m² Laje Cerâmica 
01 lâmpada espiral 

fluorescente 

01 
Divisão 

Disciplinar do 
corpo discente 

42,50 m² Lage Cerâmica 
04 lâmpadas 
fluorescente 

01 Cozinha 25,95 m² 
Metade laje e 
metade PVC 

Cerâmica 
02 lâmpadas 
fluorescente 

Espiral 

01 
W.C (Masc.) 
Professores 

05,22 m² Laje Azulejo 01 lâmpadas Bulbo Led 
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01 
W.C (Fem.) 
Professores 

05,22 m² Laje Azulejo 01 lâmpada Bulbo Led 

01 
Sala dos 

professores 
54,33 m² Forro de PVC 

Cimento 
queimado 

(cor vermelha) 

04 lâmpadas espiral 
fluorescente. 

01 Sala de Arquivo 19,52 m² Laje Cerâmica 
02 lâmpadas espiral 

fluorescente. 

01 
Depósitos 

Conjugados 
 

5,28 m² Forro Paulista Cimento 01 lâmpada Bulbo Led 

01 DML 11,16 m² Forro Paulista Cimento 01 lâmpada Bulbo Led 

01 
WC Feminino - 

Discentes 
20,58 m² Laje Cerâmica 

02 lâmpadas 
fluorescentes com 

reatores de 40 Watts. 

01 
WC Masculino - 

Discentes 
20,60 m² Laje Cimento 

02 lâmpadas 
fluorescentes com 

reatores de 40 Watts. 

01 Auditório 128,40 m² Forro de PVC Cimento 
02 lâmpadas 
fluorescente 

Espiral 

01 
Laboratório de 

Informática 
33,01 m² Laje Cimento 

02 lâmpadas 
fluorescente 

Espiral 

01 

Depósito dos 
equipamentos de 

laboratório de 
ciências 

6 m2 Laje Cimento 
01 lâmpadas 
fluorescente 

Espiral 

01 Biblioteca 65,19 m² Forro de PVC Cimento 
08 lâmpadas 
fluorescente 

Espiral 

02 
Passarelas 
Cobertas 

28,40 m² Forro de PVC Cimento 
12 lâmpadas 
fluorescente 

Espiral 

01 Passarela Coberta 22,07 m² Forro de PVC Cimento 
06 lâmpadas 
fluorescente 

Espiral 

01 Passarela Coberta 13,18 m² Lage Cerâmica 
03 lâmpadas 
fluorescente 

Espiral 

01 Passarela Coberta 22,65 m² 
Telha de 
barro 

Cimento 
04 lâmpadas 
fluorescente 

Espiral 

01 
Depósito da 

Banda de Música 
8,60 m² 

Telha 3,66 
aparente 

Piso de 
cimento 
grosso 

01 lâmpada Bulbo Led 

01 Depósito 3 25,09 m² 
Telha 3,66 
aparente 

Piso de 
cimento 
grosso 

01 lâmpada Bulbo Led 

 
Fonte: Planta Baixa Geral e Locação e Planta de Situação Fachada e 

Cortes A-A, B – B, C - C, D – D e observação visual dos funcionários da escola. 
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4.3.2 Descrição do espaço físico (acessibilidade, laboratórios, salas especiais, 

biblioteca) do material pedagógico, equipamentos e mobiliário 

existentes na unidade escolar 

 

4.3.2.1 Auditório para aulas com mídias, apresentações e reuniões 

O Auditório para aulas com mídias, apresentações e reuniões, dispõe de 

128,40 m², piso em granitina, com cobertura de telha aparente 3.66, forro em PVC, 

duas janelas em Blindex, porta em Blindex e corredor de acesso, permitindo a 

acessibilidade para NEEs.  

 

4.3.2.1.1 Materiais existentes na sala de vídeo: 

✓ 02 Projetores de imagem 

✓ 01 Home theater  

✓ 01 Mesa de som 6 canais 

✓ 01 Amplificador DBK 720 

✓ 02 Caixas de som 15 polegadas 

✓ 08 Microfones sem fio 

✓ 15 Cadeiras longarinas almofadadas de 3 lugares 

✓ 40 Carteiras universitárias 

✓ 02 Caixa de som amplificadas 

✓ 01 Lousa interativa fixa 

✓ 01 Mesa para escritório com 2 gavetas 

✓ 01 Mesa para desenho 

✓ 01 Púlpito 

✓ 02 Armários de aço de duas portas 

✓ 11 Coleções de DVDs educacionais 

 

4.3.2.2 Biblioteca Escolar 

A Biblioteca Walt Disney dispõe de 65,19 m²,
 piso de cerâmica, com 

cobertura de telha 3.66, com forro PVC, três janelas venezianas, porta em chapa 

ondulada de 1x2,10m e corredor de acesso, permitindo a acessibilidade para NEEs.  
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4.3.2.2.1 Materiais existentes na Biblioteca: 

✓ 01 Armário de aço de duas portas  

✓ 15 Cadeiras acento acrílico     

✓ 03 Mesas para reunião em madeira 1,84 x 1,00 

✓ 01 Mesa para escritório com 02 gavetas 

✓ 11 Prateleiras de aço 

✓ 05 Expositores de livros 

 

4.3.2.3 Laboratório de Informática Educacional 

O laboratório de informática dispõe de 51,61m2 em ele, piso de cerâmica, 

teto em laje, duas janelas basculantes de 1,50x1,40m, ar condicionado, porta em 

chapa ondulada de 1x2,10m e corredor de acesso, permitindo a acessibilidade para 

NEEs. 

 

4.3.2.3.1 Materiais existentes no Laboratório de Informática Educacional: 

✓ 12 Cadeiras acento de acrílico 

✓ 01 Impressora 

✓ 05 Armários de aço duas portas (sendo 02 destinados aos materiais 

de recurso para alunos especiais e 01 para o material de Educação 

Física) 

✓ 10  Computadores  

✓ 10 Mesas para computador 

✓ 01 Mesa de escritório com gavetas 

✓ 01 Ar condicionado 

✓ 01 Quadro branco 

 

4.3.2.4 Depósito dos equipamentos do Laboratório de Ciências 

O laboratório de Ciências dispõe de 6 m2, piso queimado, teto em laje, uma 

janela basculante de 1,50x1,40m, porta em chapa ondulada de 80cmx2,10m. 

 

4.3.2.4.1 Materiais existentes no depósito dos equipamentos de laboratório de 

ciências: 

✓ 02 Microscópios Biológico Binocular 
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✓ 01 Lupa microscopia Binocular 

✓ 01 Planetário em metal com lâmpada 

✓ 01 Esqueleto humano 

✓ 01 escada portátil de 5 andares em alumínio 

✓ 01 Arcada dentária  

✓ 01 DNA Dupla hélice  

✓ 01 Pélvis feminina tamanho natural c/2p 

✓ 01 Pélvis masculina tamanho natural c/2p 

✓ 01 balança digital até 5 kg  precisão 1g p/eletrônica 

✓ 01 Armário em fórmica 2x1,20m 

✓ 10 Beckers graduado 600 ml 

✓ 02 Ermeleyer  100 ml Graduado com Tampa  

✓ 02 Ermeleyer 2000 ml com Junta Esmerilhada 24/40 

✓ 50Tubos de ensaio 20x200mm 

✓ 01 Funil 

✓ 02 Brutas 

✓ 01 Balão volumétrico 

✓ 02 Termômetros 

 

4.3.2.5 Sala de Atendimento de Filantropia de Assistência Psicossocial ao 

Estudante 

A Sala de atendimento de Filantropia e Assistência Psicossocial ao 

Estudante, dispõe de 12,24 m²,
 piso de cerâmica, cobertura em laje, 01 janela 

basculante 2x1,20m, porta em chapa ondulada de 1x2,10m e corredor de acesso, 

permitindo a acessibilidade para NEEs.  

 

4.3.2.5.1 Materiais existentes na sala de atendimento de Filantropia e 

Assistência Psicossocial ao Estudante: 

✓ 01 Mesa em MDF para escritório 

✓ 01 Cadeira secretária almofada 

✓ 01 Arquivo de gavetas em MDF  

✓ 01 Mesa redonda 120 cm 

✓ 04 Cadeiras acento acrílico 
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4.3.2.6 Sala da Divisão Disciplinar do Corpo Discente 

A Sala da Divisão Disciplinar do Corpo Discente, dispõe de 42,50m²,, 
 piso de 

cerâmica, cobertura em laje, 01 janelas superiores  basculante, 02 portas em 

Blindex, com sala de subcomando e corredor de acesso, permitindo a acessibilidade 

para NEEs.  

 

4.3.2.6.1 Materiais existentes na Sala da Divisão Disciplinar do Corpo 

Discente: 

✓ 02 mesas para escritório 

✓ 03 Computadores 

✓ 01 Caixa de som portátil com microfone  

✓ 01 Som Portátil  

✓ 01 Balcão de atendimento com móvel planejado em MDF azul 

✓ 01 Sofá na área de atendimento 

✓ 01 Rack padrão, Gabinete para Servidor 

✓ 02 TVs em tela plana LCD para monitorar câmeras de segurança 

✓ 14 Arquivos de gavetas em aço 

✓ 01 Armário de aço de duas portas 

✓ 01 Prateleira em fórmica 

✓ 03 Cadeiras secretárias almofadadas 

✓ 01 Cadeira secretária giratória 

 

4.3.3 Adaptabilidade 

A Unidade Educacional conta com rampas de acesso para portadores de 

necessidades especiais na entrada da escola, nos corredores que dão acesso as 

salas de aula, aos W.C, a biblioteca e ao laboratório de informática; corrimãos na 

entrada do colégio, dando acesso às salas de aula e aos banheiros, e nas calçadas 

que ligam as salas de aula à biblioteca e ao laboratório de informática e em cada um 

dos W.C, masculino e feminino, conta com um banheiro adaptado para estudantes 

com necessidades especiais. 

 

4.4 Oferta de cursos e modalidades 
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Esta U.E. oferece cursos nos níveis, Fundamental e Médio, como se segue: 

TURNO MODALIDADES DE ENSINO SÉRIES/ANOS/SEMESTRES 

MATUTINO 

Ensino Fundamental 9º Ano 

Ensino Médio 1ª a 3ª séries 

Educação de Jovens e Adultos – Segunda 

Etapa (6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental) do Projeto Educando para a 

Liberdade Extensão na Unidade Prisional 

desta Cidade. 

Sala Multisseriada  

de 1º ao 4º semestre 

 

VESPERTINO 
Ensino Fundamental 6º ao 9º ano 

Curso Técnico em Informática PRONATEC/MEDIOTEC 

NOTURNO Curso Técnico em Informática PRONATEC/MEDIOTEC 

 

4.5 Perfil da comunidade escolar 

O perfil da comunidade escolar é variado ema característica marcante de 

nosso colégio é que nossos alunos provêm de diversos bairros, não havendo 

predominâncias de determinadas localidades e cerca de 29 % são oriundos da zona 

rural. Sendo assim, recebemos alunos de todos os bairros do município tendo 

alunos desde bastante carentes, ou seja, filhos de pais que não recebe nem um 

salário mínimo e que não têm casa própria, à alunos com pais que são funcionários 

públicos, proprietários de fazenda, de comércio e de outros estabelecimentos. 

Muitos responsáveis ficam fora de casa o dia todo, com isso, deixam os filhos muitas 

vezes sozinhos, com vizinhos ou avós.  

 Os bairros onde nossos alunos residem têm, em sua maioria, coleta de lixo, 

comércio próximo, colégio da rede municipal, iluminação pública, posto de saúde, 

sendo que o que mais se sente falta é de hospitais, posto policial ativo e lazer. Os 

bairros não são atendidos pelo transporte coletivo, os alunos da zona rural, bairros 

afastados e povoados, distritos desta cidade, utilizam o transporte escolar municipal. 
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5 MARCO REFERENCIAL  

5.1 MARCO SITUACIONAL 

5.1.1 História do Município  

 

A história de Alexânia está interligada a história do atual distrito de Olho D’ 

Água, povoamento que surgiu por volta do ano de 1939, quando, os moradores 

daquela localidade construíram uma Igreja para atender ao voto de uma ex-escrava, 

Francisca dos Anjos, a qual tinha feito um voto (promessa) a Santo Antônio. “Na 

promessa ela disse que, se seu pedido fosse atendido, ela mandaria construir uma 

capela para cultuar o “Santo” junto a um olho d´água, local que na época, os 

boiadeiros e viajantes paravam para matar a sede e descansar” (Site da Prefeitura 

apud PRIMO, 2012, p. 9-10). 

Segundo, os moradores antigos, um padre chamado Luiz Maria Zeferino, 

ficou sabendo da promessa de Francisca, então, ele procurou os proprietários das 

terras próximas à mina d’água e incentivou-os para erguer uma igreja e não uma 

capela. Dois fazendeiros, João Parente e Geminiano Ferreira de Queiroz acataram o 

pedido do padre e doaram 15 alqueires de terra. A Igreja foi erguida e a primeira 

missa foi celebrada no dia “13 de julho de 1941 (REIS, s/d)”. 

Todo ano, era realizada a Festa em louvor a Santo Antônio, padroeiro da 

Igreja. Dessa forma, começou surgir o povoado de forma lenta e gradual. Com isso, 

em 1953, o Distrito foi criado com o nome de “Distrito de Santo Antônio do Olho 

D’Água” através da Lei Municipal de nº 170, de 26 de dezembro, porém, o mesmo 

era subordinado ao município de Corumbá de Goiás. 

Por volta de anos de 1956 e 1957, Alex Abdallah, aparece na região à 

procura de terras para comprar com objetivo de realizar seu sonho – a fundação de 

uma cidade. Após negociar com alguns fazendeiros, sendo eles: Pedro da Silva 

Lima, Eulália Pereira Lima e Vacilena Pereira Lima, ele começou a fundar a cidade 

próxima à cabeceira do rio Mutum em 1958. (PRIMO, 2012). 

Ainda no ano de 1958, o Distrito de Santo Antônio do Olho D’Água foi 

desmembrado de Corumbá de Goiás e foi elevado à categoria de município com a 

denominação de Olho D’Água através da Lei Estadual nº 2115, de 14/11/1958. 

Enquanto o povoado de Alexânia se crescia, Olho D’Água já era município. Porém, 

no dia 14 de novembro de 1959, 
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João Alves Magalhães foi nomeado para comandar os destinos do 
município, mas por motivos até hoje desconhecidos, o mesmo não 
assumiu o cargo e, diante do impasse, o então Governador do Estado de 
Goiás, José Feliciano, substituiu João Alves Magalhães por José Leal de 
Fontes, que conduziu os destinos do novo município, preparando-o para 
as eleições previstas para outubro de 1960 (REIS, s/d, p. 
1apudPRIMO,2012, p.11 ). 

 

 

Com a eleição de outubro o vencedor para o cargo de Prefeito foi Alex 

Abdallah e para o cargo de vice-prefeito, Geminiano Ferreira de Queiróz. Primo 

(2012, p.11-12) baseada em informações de Reis (s/d) afirma que, 

 
Alex Abdallah foi empossado no dia 31 de janeiro de 1961. Nesse ano, já 

existiam dois povoados, “Alexânia” fundado pelo empresário e prefeito 

eleito de Olho D’Água e o povoado “Nova Flórida” fundado pelo 

empresário Nelson Santos. Os dois povoados “Nova Flórida e Alexânia” 

estavam desenvolvendo de forma rápida devido construção da BR 060, 

pois esses povoados abrigavam os candangos que trabalhavam na 

construção da mesma. Por essas razões, Reis (s/d) afirma que, em 

menos de três anos os dois povoados que eram concatenados tinham o 

dobro de eleitores e, por isso, eles se sobrepunham o município Olho 

D’Água na vida social, política e econômica. 

 
Diante desse contexto, o Prefeito Alex transferiu a sede do município para o 

povoado que tinha fundado, o qual se localizava as margens da rodovia BR-060, em 

fase de construção, mas, que já contava com as estruturas básicas para ser a sede 

do município. A transferência oficial ocorreu através da Lei Estadual nº 4, de 21 de 

junho de 1961. A transferência ocorreu por iniciativa do Prefeito Alex Abdallah, mas, 

contando com a aprovação de 2/3 de votos da Câmara Municipal. 

No dia 14 de novembro de 1963, a Assembleia Legislativa de Goiás, por 

maioria absoluta de votos, aprovou a mudança do topônimo do município, que 

passou a denominar-se Município de Alexânia, Estado de Goiás pela Lei Estadual nº 

4919, de 11/11/1963. 

Nesse contexto, percebe-se que, o atual Colégio Estadual “13 de Maio” 

surge logo no início da formação do munícipio, isto é, quando a cidade passou a 

denominar-se Município de Alexânia, Estado de Goiás no dia 11 do mês de 

novembro de 1963, esta U.E. já existia. 

 

5.1.2 Conhecimento da realidade da Unidade Escolar 

 

 

mailto:52043746@seduc.go.gov.br


CEPMG 13 DE MAIO 
Rua 86, Qd. 141 Lotes 01 a 20 – Setor 13 de Maio - CEP: 72 930 000 – Alexânia/GO 

Fone: (62) 3336 2079 - E-mail: 52043746@seduc.go.gov.br 
 

 

 

 
 

27 
27 

 

 Desde a sua inauguração, ou seja, o dia 13 de maio de 1963, os gestores, 

professores e funcionários vêm promovendo estudos, debates e reflexões, 

procurando encontrar caminhos indicadores de melhoria dessa escola como 

instituição reconhecida pela qualidade do ensino-aprendizagem oferecido, tendo 

como objetivo principal servir a comunidade na qual a escola está inserida e exercer 

sua influência para formar cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, 

fortalecendo a autonomia, a cooperação, a solidariedade, o comprometimento do 

aluno com ele mesmo, com o outro, com o grupo e com a própria vida conforme já 

foi mencionado anteriormente. 

Nessa linha argumentativa, pode-se afirmar que, a U.E. já é reconhecida 

pelos alunos e pais nos seguintes aspectos (PRIMO, 2009, p. 33): 
 
1º lugar: Os professores lotados no colégio; 

2º lugar: A Biblioteca; 

3º lugar: O Laboratório de Informática; 

4º lugar: O próprio ensino; 

5º lugar: Livros didáticos; 

6º lugar: Espaço geográfico da escola; 

7º lugar: Os alunos que têm quebrado preconceitos entre si. 

Apesar desses aspectos positivos, no entanto, a U.E., tem encontrado e/ou 

vem encontrando barreiras que estão difíceis de ser solucionadas, as quais estão 

atreladas aos fatores intraescolares e extraescolares. O principal fator extraescolar é 

a condição socioeconômica, fator que é construído a partir da escolaridade dos pais 

dos estudantes e da posse de bens materiais específicos, pois, a escolaridade dos 

pais se vincula ao hábito de leitura, à disciplina e ao comportamento dentro e fora de 

sala de aula [...]. Além disso, tal escolaridade vincula-se também ao comportamento 

dos pais diante da escolaridade dos filhos, como a exigência de dedicação e o 

comprometimento com a escola, o incentivo à leitura, o acompanhamento dos 

deveres de casa, a ajuda com as dúvidas que o filho tem com as lições, entre outros 

elementos. (Caed, s/d, s/p). 

Mesmo, apesar dos aspectos negativos presentes em nossa sociedade de 

degradação moral, atualmente, o Colégio está sendo visto pela sociedade 

alexaniense de forma bem mais positiva que há alguns anos. Isso é visível na época  
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de matrícula, são muitos pais procurando a U.E. Além disso, o corpo discente vem 

melhorando o seu comportamento em sala de aula, com isso, os conflitos têm 

diminuído tanto entre aluno e aluno, como entre professor e aluno. Dessa forma, 

nossa perspectiva é que possamos avançar ainda mais agora com a parceria com o 

Comando de Ensino da Polícia Militar do Estado de Goiás e possa continuar a 

evoluir nesta área e que possamos melhorar ainda mais a visão que havia antes 

desta Unidade de Ensino. 
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6 MARCO CONCEITUAL 

6.1 Concepção Filosófica 

Compreendendo que a Educação deve ser inovadora, esta deve possibilitar 

o desenvolvimento social, cultural, econômico e político na vida do aluno. Tornando-

se uma educação transformadora que contribua para o exercício de uma cidadania 

solidária, favorecendo uma melhoria da qualidade da vida humana em sociedade. 

 

6.2 Concepção Ideológica 

Reconhecendo as falhas do antigo paradigma da educação, chegamos a 

imaginar um novo processo político educacional e através deste redirecionar a 

educação criando um paradigma que inove e transforme o indivíduo. Essa inovação 

deverá partir também do educador que é o principal agente transformador. Esse 

novo processo educacional deverá possibilitar ao educando acesso às diversas 

formas do conhecimento, propiciando a este entender as causas e efeitos dos 

diversos processos desencadeados na sociedade que afeta indiretamente todos os 

indivíduos. 

 

6.3 Concepção de Sociedade e de Cultura 

No contexto sociocultural atual, a nossa U.E deve ser valorizada como um 

instrumento de luta das camadas populares, propiciando, de forma organizada, o 

acesso ao saber historicamente acumulado e reavaliado de acordo com a realidade 

social, saber esse, necessário à explicitação e à compreensão da prática social na 

qual o aluno se insere. 

 

6.4 Concepção de Educação 

A educação é um fenômeno histórico-social que perdura durante toda a 

existência do ser humano e se concretiza mediante as relações estabelecidas entre 

as pessoas e entre elas e as demais manifestações do mundo natural, físico, social, 

tecnológico e espiritual, no decorrer dos tempos, isto é, “a educação é um processo 

muito mais integral, que nos ocupa a vida toda, e não somente quando estamos na 

escola” (MORAN, 2008, [Online]). Por isso, a Educação e a escolarização  
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constituem direito sociais de todos e dever do Estado e da família (Art. 205 da 

Constituição Federal). Para garantir esse direito constitucional é preciso mobilização 

social em defesa da garantia de escola pública de qualidade para todos. Assim 

sendo, a nossa U.E irá tentar seguir a seguinte concepção pedagógica: 

 

6.5 Concepção Pedagógica 

Se a pedagogia é ato educativo em si, ou seja, é a prática educativa 

concreta que se realiza na escola. Nesta U.E iremos tentar trabalhar em sala de aula 

a teoria cognitiva de aprendizagem, definida por Ausubel, como “aprendizagem 

significativa”, a qual se caracteriza pelo fato de as novas informações apoiarem-se 

em conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva da pessoa. Esses 

conceitos, denominados “subsunções” originam-se das experiências de vida de cada 

ser humano, por processo como o de “formação de conceitos” quando, na idade pré-

escolar, a criança vai interagindo com o mundo a sua volta, com a família, em geral, 

e formando conceitos e de maneira arbitrária, ou seja, não necessariamente 

intencional. Outro processo de aquisição de “subsunções” ou de “ideias-âncoras” 

ocorre por meio da assimilação de conceitos, quando a criança mais velha ou adulta 

adquire novos conceitos “pela percepção de seus atributos criteriais e pelo 

relacionamento desses atributos com ideias relevantes já estabelecidas em sua 

estrutura cognitiva”. A assimilação de conceitos ocorre de forma intencional e sua 

via, em geral, é a Escola. 

Por “estrutura cognitiva” entende-se uma estrutura hierárquica de conceitos 

que são abstrações de experiências do indivíduo. Quando uma aprendizagem ocorre 

sem estabelecer associação alguma com os conceitos relevantes já existentes, as 

novas informações armazenadas de forma passiva são facilmente esquecidas e 

caracterizam a chamada aprendizagem mecânica. Esse tipo de aprendizagem 

significativa, em geral, vem predominando nas Escolas. Ausubel não a vê como 

oposição a aprendizagem significativa, mas como uma etapa inicial de um 

“continuum” ou como forma de se adquirirem “subsunções” que possibilitarão 

aprendizagem significativa. 

As hierarquias conceituais “que o estudante consegue estabelecer em suas 

estruturas cognitivas, a partir da aprendizagem que realiza , tornam-se um sistema 

de processamento de informações, um verdadeiro mapa conceitual, gerador de  
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habilidades do qual lançará mão para resolver problemas, no âmbito escolar e, 

principalmente, no âmbito da própria vida” (MOREIRA; MASÍNI,1982). 

De acordo com a teoria de aprendizagem de Ausubel e com o contexto 

histórico-cultural, não se concebe mais conhecimentos armazenados de forma 

passiva na mente do cidadão. A “educação bancária”, tão combatida e ainda tão 

presente nas escolas brasileiras, e que se caracteriza pela absorção de um 

conhecimento enciclopédico, pela memorização, perde sua eficácia perante os 

desafios do mundo contemporâneo em que o espaço profissional se encontra cada 

vez mais reduzido. Pois, o homem para conquistar e ampliar esse espaço precisa 

desenvolver habilidades e dominar competências. Por isso, precisa realizar 

aprendizagens significativas que se associem e se integre as suas estruturas 

cognitivas e as mantenham em constante atividade, sempre prontas para a ação 

(competência). 

Os princípios da aprendizagem significativa manifestam-se a partir da natural 

potencialidade de aprender do ser humano. O que diferencia o cérebro do ser 

humano do dos demais seres é a capacidade de suas estruturas cognitivas 

associarem conceitos e produzirem novos conhecimentos. A linguagem, como 

produto primeiro dessa capacidade genética, alicerça os conhecimentos que serão 

os produtos posteriores e se concretizam ao longo da vida, sob as formas de 

competências. Na escola, a aprendizagem significativa, o desenvolvimento de 

habilidades e o domínio de competências ocorrem quando certos fatores estão 

envolvidos, entre eles: 
 

✓ A percepção do estudante sobre a relação entre o que está 

aprendendo e seus próprios objetivos e interesses; 

✓ A segurança do estudante em relação ao clima psicológico da classe, 

de onde ameaças externas são eliminadas; 

✓ A possibilidade de o estudante se colocar em confronto experimental 

direto com problemas práticos e com pesquisas de campo; 

✓ A participação ativa e responsável do próprio estudante em seu 

processo de aprendizagem, a partir de discussões e debates sobre o 

que, como e por que está aprendendo; 
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✓ O envolvimento intelectual, emocional e físico do estudante com o 

objeto do conhecimento, em interação com o contexto sócio-histórico-

cultural; 

✓ A independência, a criatividade e a autoconfiança do estudante 

estimuladas em decorrência de avaliação mediadora e justa, realizada 

em atmosfera de liberdade; 

✓ A meta-aprendizagem, ou seja, o domínio do processo de construção 

da aprendizagem por parte do estudante, caracterizada por uma 

atitude de contínua busca e abertura de novos desafios intelectuais. 

Nesse contexto o professor exerce papel relevante, pois depende de sua 

atuação, da compreensão de sua responsabilidade profissional, facilitar ou dificultar 

o processo de aprendizagem do aluno. O professor é o responsável primeiro pelo 

clima psicológico que se estabelece em sua classe e torna-se facilitador de 

aprendizagens significativas quando sua ação pedagógica pauta-se pelas seguintes 

atitudes, reconhecidas por Carl Rogers, como certas qualidades de comportamento 

decisivas no inter-relacionamento professor/aluno: 
 

✓ A acolhida aos propósitos individuais e coletivos dos alunos favorece 

o clima de liberdade e de confiança no professor, os alunos sentem 

que podem discutir com o professor os problemas que interferem no 

processo de aprendizagem e juntos encontrar soluções; 

✓ O empenho em organizar e disponibilizar recursos tecnológicos para 

uma aprendizagem mais ampla. Os alunos encontram, dessa forma, 

oportunidades para satisfazer a curiosidade intelectual e aplicar 

conhecimentos adquiridos; 

✓ A flexibilidade para colocar seus conhecimentos e experiências a 

disposição dos alunos propicia a troca de experiência. Os alunos 

sabem que a consulta e o diálogo com o professor são sempre 

possíveis e enriquecedores; 

✓ O conhecimento de suas próprias limitações, quando suas atitudes 

interferem negativamente no processo de aprendizagem dos alunos. 

Os alunos percebem a autenticidade do esforço do professor na 

realização da autoavaliação e na busca de coerência entre suas 

ações e as aprendizagens que procura promover, etc. 
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✓ Essas atitudes do professor tornam o processo de ensino 

aprendizagem mais dinâmico e eficaz e possibilitam que 

aprendizagens realmente significativas ocorram, produzam 

competências e formem cidadãos proativos. 

✓ Além dessas possibilidades e de acordo com o novo paradigma da 

educação – Educação Inovadora - o papel do professor é ser 

“articulador de negociações para processos de decisões, normas e 

princípios de ação”, por isso, o professor deverá propor novos 

questionamentos, fornecer novas informações e estimular a troca de 

informações, promover discussões e debates, trabalhos 

interdisciplinares, conduzindo os alunos a refletir criticamente e 

organizarem suas próprias soluções e estratégias de intervenção na 

realidade. 

✓ O art. 22 da LDB nº 9.394/96 estabelece que “A educação básica tem 

por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” Esta 

perspectiva de educação privilegia a formação integral do indivíduo 

que abrange tanto os conhecimentos gerais necessários ao exercício 

consciente da cidadania quanto conhecimentos específicos 

relacionados aos processos de trabalho e profissionalização, 

perspectiva esta passível de concretização desde a educação básica, 

estendendo-se a estudos posteriores. Assim, pensar a articulação 

entre educação básica e educação profissional significa pensar uma 

educação que contemple esta formação integral do cidadão, 

considerando suas necessidades e potencialidades sociais e 

produtivas. 

 

6.6 Concepção de Escola 

A humanidade em sua constante busca de conhecimentos para satisfazer 

suas necessidades básicas e manter-se sobre a face da Terra, acumulou 

conhecimentos que se transmitem e se ampliam constantemente. E a escola surge, 

nesse contexto como instância do saber e de formação humana. Sua existência tem  
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sido registrada pelos antropólogos em todas as sociedades, quer como repasse de 

experiências dos mais velhos aos mais jovens, quer como ação intencional e 

institucionalizada, como hoje é concebido. O processo de conhecimento produzido 

pela Escola vem recebendo diversas influências das correntes filosóficas que 

procuram analisar e interpretar o efeito da ação da Escola, sobre a sociedade e 

sobre o mundo. 

Por isso, a escola, nesse cenário, é o espaço privilegiado de produção e 

socialização do saber e se encontra organizada por meio de ações educativas que 

visam a formação de sujeitos concretos: éticos, participativos, críticos e criativos. 

Nesse contexto, a organização escolar cumpre o papel de garantir aos indivíduos o 

acesso ao saber historicamente acumulado. Pois, no Brasil, várias leis foram 

aprovadas visando garantir diretrizes e bases para a educação nacional. Essas leis 

interferem na lógica organizativa da escola e nos papéis dos diversos atores sociais 

que constroem o cotidiano escolar. 

Mas, o autor Beauclair (2006) afirma que, “a escola de hoje precisa 

encontrar seus caminhos no plural, mas sem esquecer suas singularidades, 

valorizando o espaço comunitário em seu entorno, reconhecendo-se como 

instituição privilegiada para a mudança da ordem social imposta”. Por isso, o mesmo 

autor menciona que então, “é preciso ocupar espaços, ampliar ações e 

principalmente, reconhecer que crianças e adolescentes brasileiros precisam 

sonhar, ter utopias, caminhar no sentido de acreditarem em si mesmas e nos seus 

potenciais”. 

Nesse contexto a nossa U.E, é e será um espaço dedicado ao ensino-

aprendizagem de qualidade, levando em conta a história de cada aluno e 

ressaltando o papel dos docentes na proposição de situações que favoreçam a 

aprendizagem. Pois, “não é possível ensinar sem levar em conta o que a criança já 

sabe, e, se isso vier a ocorrer, será um esforço vão, pois o novo conhecimento não 

tem onde se ancorar" (AUSUBEL apud ROSÁLIA [Online]). Por isso, os professores 

precisam elaborar as suas aulas de acordo com as ideias de Moran, o qual afirma 

que, partindo de situações concretas, de histórias, casos, vídeos, jogos, pesquisa, 

práticas, os professores podem ir incorporando informações, reflexões, teoria a partir 

do concreto. [...] pois, não podemos dar tudo pronto no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Aprender exige envolver-se, pesquisar, ir atrás, produzir novas sínteses fruto 

de descobertas. O modelo de passar conteúdo e cobrar sua devolução é cômico, 

principalmente, na sociedade atual, a qual possui tanta informação disponível. Por 

isso, o importante para o professor é encontrar a ponte motivadora para que o aluno 

desperte e saia do estado passivo, de espectador, inclusive a pesquisadora Evelyse 

afirma: "de nada adianta desenvolver uma aula divertida se ela for encaminhada de 

forma automática, sem possibilitar a reflexão e a negociação de significados". Dando 

sequência a esse raciocínio, defende-se que aprender hoje é buscar, comparar, 

pesquisar, produzir, comunicar. Só a aprendizagem viva e motivadora ajuda a 

progredir. Hoje milhões de alunos passam de um ano para o outro sem pesquisar, 

sem gostar de ler, sem situações significativas vividas. Não guardam nada de 

interessante do que fizeram a maior parte do tempo. Há uma sensação de inutilidade 

em muitos conteúdos aprendidos só para livrar-se de tarefas obrigatórias. E isso 

acaba chegando à universidade. E, não é isso que queremos, então, considerando 

as concepções de escola até aqui defendidas essa U.E será o local destinado para 

os educandos adquirir informações e conhecimentos inerentes à vida pessoal, 

familiar e social, principalmente, para adquirir conhecimentos para responder de 

forma satisfatória as avaliações internas e externas (Saeb/Prova Brasil, ENEM, 

SAEGO e dentre outras), isto é, queremos um ensino de qualidade, o qual possa 

melhorar a realidade do nosso marco situacional. 

 

6.7 Tipo de sociedade que queremos construir e o nosso papel na formação 

desse cidadão. 

 

Paulo Freire relata: tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar 

os que vivem em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de 

tomarem um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder 

fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe 

diante de nós que é o de assumir esse país democraticamente. Sob essa 

orientação, a gestão democrática implica a efetivação de novos processos de 

organização e gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os processos 

coletivos e participativos de decisão. Nesse sentido, a participação constitui uma das  
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bandeiras fundamentais a serem implementadas pelos diferentes atores que 

constroem o cotidiano escolar. 

A importância dada aos conteúdos revela um compromisso da instituição 

escolar em garantir o acesso aos saberes elaborado socialmente, pois estes se 

constituem como instrumentos para o desenvolvimento, a socialização, o exercício 

da cidadania democrática e a atuação no sentido de refutar ou reformular as 

deformações dos conhecimentos, as imposições de crenças dogmáticas e a 

consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico. Isso 

requer que a escola seja um espaço de formação e informação, em que a 

aprendizagem de conteúdos deve necessariamente favorecer a inserção do aluno 

no dia-a-dia das questões sociais marcantes e em um universo cultural maior. 

A formação escolar deve propiciar o desenvolvimento de capacidades, de 

modo a favorecer a compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais e culturais, 

assim como possibilitar aos alunos usufruir das manifestações culturais nacionais e 

universais. 

A educação escolar deve ser concebida como uma prática que tem a 

possibilidade de criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas 

capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de 

compreensão da realidade e de participação em relações sociais, políticas e 

culturais diversificadas e cada vez mais amplas, condições estas fundamentais para 

o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não 

excludente. 

A prática escolar distingue-se de outras práticas educativas, como as que 

acontecem na família, no trabalho, na mídia, no lazer e nas demais formas de 

convívio social, por constituir-se uma ação intencional, sistemática, planejada e 

continuada para crianças e jovens durante um período contínuo e extenso de tempo. 

O Colégio, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar 

com competência e dignidade na sociedade, buscará eleger, como objeto de ensino, 

conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada 

momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são as consideradas 

essenciais para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres. Para tanto 

ainda é necessário que a instituição escolar garanta um conjunto de práticas  
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planejadas com o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem dos 

conteúdos de maneira crítica e construtiva. A escola, por ser uma instituição social 

com propósito explicitamente educativo, tem o compromisso de intervir efetivamente 

para promover o desenvolvimento e a socialização de seus alunos. 

Essa função socializadora remete a dois aspectos: o desenvolvimento 

individual e o contexto social e cultural. É nessa dupla determinação que os 

indivíduos se constroem como pessoas iguais, mas ao mesmo tempo, diferentes de 

todas as outras. Iguais por compartilhar com outras pessoas um conjunto de saberes 

e formas de conhecimento que, por sua vez, só é possível graças ao que 

individualmente se puder incorporar. Não há desenvolvimento individual possível à 

margem da sociedade, da cultura. Os processos de diferenciação na construção de 

uma identidade pessoal e os processos de socialização que conduzem a padrões de 

identidade coletiva constituem, na verdade, as duas faces de um mesmo processo. 

A escola, na perspectiva de construção de construção de cidadania, precisa 

assumir a valorização da cultura da sua própria comunidade e, ao mesmo tempo, 

buscar ultrapassar seus limites, propiciando às crianças pertencentes aos diferentes 

grupos sociais o acesso ao saber, tanto no que diz respeito aos conhecimentos 

socialmente relevantes da cultura brasileira no âmbito nacional e regional como no 

que faz parte do patrimônio universal da humanidade. 

O desenvolvimento de capacidades, como as de relação interpessoal, as 

cognitivas, as afetivas, as motoras, as éticas, as estéticas de inserção social, torna-

se possível mediante o processo de construção e reconstrução de conhecimentos. 

Essa aprendizagem é exercida com o aporte pessoal de cada um, o que explica por 

que, a partir dos mesmos saberes, há sempre lugar para a construção de uma 

infinidade de significados, e não a uniformidade destes. Os conhecimentos que se 

transmitem e se recriam na escola ganham sentido quando são produtos de uma 

construção dinâmica que se opera na interação constante entre o saber e os demais 

saberes, entre o que o aluno aprende na escola e o que ele traz para a escola, num 

processo contínuo e permanente da aquisição, no qual interferem fatores políticos, 

sociais, culturais e psicológicos. 

Um ensino de qualidade, que busca formar cidadãos capazes de interferir 

criticamente na realidade para transformá-la, deve também contemplar o 

desenvolvimento de capacidades que possibilitem adaptações as complexas  
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condições e alternativas de trabalho que temos hoje e a lidar avassaladores e 

crescentes. A formação escolar deve possibilitar aos alunos condições para 

desenvolver competências e consciência profissional, mas não restringir-se ao 

ensino de habilidades imediatamente demandadas pelo mercado de trabalho. 

Nessa linha argumentativa, pode-se afirmar que, o CEPMG 13 de Maio 

propõe possibilitar o cultivo dos bens culturais e sociais, considerando as 

expectativas e as necessidades dos alunos, dos pais, dos membros da comunidade, 

dos professores, enfim dos envolvidos diretamente no processo educativo. É nesse 

universo que o aluno vivencia situações diversificadas que favorecem o 

aprendizado, para dialogar de maneira competente com a comunidade, aprender a 

respeitar e a ser respeitado, a ouvir e a ser ouvido, a reivindicar direitos e a cumprir 

obrigações, a participar ativamente da vida científica, cultural, social e política do 

País e do mundo. Para isso, a nossa U.E precisa ser “inovadora e empreendedora” 

(MORAN, 2008). Pois, o ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, 

cultural, social, histórico. Esta unidade complexa da natureza humana é totalmente 

desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado impossível 

aprender o que significa ser humano. Por isso, é preciso que cada um, onde quer 

que se encontre, tome conhecimento e consciência de sua identidade complexa e de 

sua identidade comum a todos os outros humanos. (MORAN, 2013, p. 2) 

 

6.8 Finalidades e objetivos dos cursos oferecidos 

Para que a escola possa exercer realmente a sua função social que é de 

garantir a todos os seus alunos condições necessárias para adquirir 

conhecimentos inerentes às práticas cotidianas é de suma importância que a 

Proposta Pedagógica reflita o pensamento e as ideias de todos os membros da 

comunidade escolar, pois, o Art. 205 da Constituição Federal (1988, p.128) 

descreve: “a educação, é direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

Nesse contexto, a U.E propõe os seguintes objetivos: 
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6.8.1 Objetivo do Ensino Fundamental 

O Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) tem como objetivo 

proporcionar ao aluno até o final domínio da leitura escrita e do cálculo, a 

compreensão do ambiente natural, social e político, científico e ético. O Ensino 

Fundamental na educação básica tem ainda como objetivo levar o aluno a adquirir 

conhecimento, habilidades de formação de atitudes e valores que leve ao 

fortalecimento da família e desperte seus sentimentos de solidariedade e tolerância. 

Tendo como base o Documento Curricular para Goiás (DC-GO), fruto de uma ação 

cultural coletiva em torno da Implementação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) no território goiano, que orienta e define as aprendizagens essenciais que 

as crianças da Educação Infantil e os estudantes do Ensino Fundamental do 

território goiano devem desenvolver ao longo da Educação Básica. Faz-se 

necessário destacar que, mesmo mantendo a organização estrutural da BNCC, o 

DC-GO cumpre seu papel de ir além da Base fazendo a aproximação das 

habilidades e objetivos de aprendizagens e desenvolvimento ao contexto de Goiás. 

 

6.8.2 Objetivo do Ensino Médio 

Garantir a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental e possibilitar o prosseguimento dos estudos a 

todos aqueles que assim o desejarem, o Ensino Médio deve atender às 

necessidades de formação geral indispensáveis ao exercício da cidadania e 

construir “aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os 

interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea”, como definido na Introdução desta BNCC (p. 14; ênfases 

adicionadas). 

Na formação geral básica, os currículos e as propostas pedagógicas 

garantirão as aprendizagens essenciais definidas na BNCC.  

 

6.8.3 Educação de Jovens e Adultos – EJA – 2ª Etapa (6º ao 9º ano Ensino 

Fundamental) Educação Prisional  

A Constituição Brasileira de 1988, preservando o princípio das Declarações 

dos Direitos Humanos, ao estabelecer os direitos sociais à educação, afirma que 

esta se configura num direito de todos e dever do Estado e da família, devendo para  
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tanto ser promovida juntamente com os esforços da sociedade, com vias ao 

desenvolvimento global da pessoa, preparando-a para reagir de modo significativo 

em seu contexto (Capítulo II, Direitos Sociais à Educação, art. 205). Tal direito é 

ratificado pela Lei de Execução Penal, devendo, portanto, ser estendido às pessoas 

que estão presas ou internadas em estabelecimentos penais. Segundo Foucault 

(1987, p. 224) “a educação do detento é, por parte do poder público, ao mesmo 

tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação 

para com o detento.” Considerando o exposto acima, entende-se que o princípio 

fundamental a ser preservado, e enfatizado, é que a educação no sistema 

penitenciário não pode ser entendida como privilégio, benefício ou, muito menos, 

recompensa oferecida em troca de um bom comportamento, haja vista ser a 

educação um direito previsto na legislação brasileira. A pena de prisão é definida 

como sendo um recolhimento temporário suficiente ao preparo do indivíduo ao 

convívio social e não implica a perda de todos os direitos. Inclusive, a Lei nº 

12433/11 garante que a preparação para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho é um direito de todo cidadão em pleno desenvolvimento, em 

qualquer ambiente que esteja, inclusive na vivência e convivência em ambiente 

educativo, tendo, também, a oportunidade de remição de pena. 

 

6.8.4 Objetivo do Curso Técnico em Informática – Ensino Médio 

Profissionalizante 

Em concomitância com o Ensino Médio, o MEDIOTEC consiste em uma 

ação do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego – PRONATEC – 

do MEC, executado em parceria com diferentes entes ofertantes, entre eles, as 

secretarias de educação e visa proporcionar ao estudante da rede, a oferta de uma 

formação profissional de qualidade, preparando-o para a vida produtiva e o exercício 

da cidadania, na perspectiva da construção de uma sociedade orientada pelos 

princípios de liberdade e pelos ideais de uma educação formadora. 

Aula inaugural em 05 de março de 2018 e iniciado em 26 de março de 2018, 

objetiva preparar profissionais competentes e responsáveis para exercer atividades 

na área de tecnologia da informação (TI), bem como para que sejam capazes de 

agir frente às necessidades do mundo do trabalho com características 

empreendedoras e de bom relacionamento com clientes e usuários. 
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7 MARCO OPERATIVO 

7.1 Estrutura organizacional 

 

O Colégio da Polícia Militar de Goiás está subordinado à Secretaria da 

Segurança Pública por meio da Polícia Militar do Estado de Goiás, através do 

Comando de Ensino Policial Militar (CEPM) tendo como parceira a Secretaria 

Estadual de Educação, Cultura e Esporte, conforme Termo de Cooperação Técnico 

Pedagógico celebrado entre si. 

Conforme o Regimento Escolar, Art. 8º O CEPMG 13 de Maio têm em sua 

estrutura os seguintes órgãos, subordinados ao CEPM: 

I. Comando e Direção; 

II. Subcomando; 

III. Coordenação de Turno Especial; 

IV. Divisão Disciplinar do Corpo Discente. 

V. Divisão de Ensino: 

a. Seção de Coordenação Pedagógica; 

1. Subseção de Coordenação de Componente Curricular; 

2. Subseção de Projetos e Eventos; 

3. Laboratório de Informática Educacional; 

4. Subseção de Educação Física e Desportos; 

5. Banda de música/Corpo Coreográfico; 

6. Corpo Docente; 

7. Corpo Discente; 

b. Seção de Recursos Didáticos; 

c. Seção da Biblioteca Escolar; 

d. Seção de Filantropia e Assistência Psicossocial ao Estudante; 

e. Assistência Educacional Especializada. 

VI. Divisão 

a. Seção de Finanças; 

b. Seção de Compras; 

c. Controle de Patrimônio; 

d. Mecanografia. 
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VII. Seção de Coordenação Técnica de Alimentação; 

a. Subseção de Apoio e Serviços Gerais. 

b. Secretaria Geral. 

Segundo do Regimento Interno será constituído ainda de órgãos auxiliares, 

visando à consecução de seus objetivos, sendo eles: 

I. Conselho Disciplinar; 

II. Conselho de Classe; 

III. Conselho Escolar; 

IV. Associação de Pais, Mestres e Funcionários; 

V. Agente Jovem. 

 

A gestão escolar democrática e colegiada é entendida como o processo que 

rege o funcionamento do CPMG, compreendendo tomada de decisão conjunta no 

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das questões pedagógicas e 

administrativas com a participação do Comando de Ensino Policial Militar (CEPM), 

como unidade gestora dos CEPMG e de toda a comunidade escolar. 

 

7.1.1 Conselho Escolar 

O CONSELHO ESCOLARITATIARA OLIVIERA CARDOSO fundado no ano 

de 1995 é uma Entidade autônoma, sem fim lucrativo, instituído por prazo 

indeterminado, para funcionar como órgão pedagógico, consultivo, deliberativo, 

fiscalizador e de mobilização, responsável pelo recebimento e aplicação de 

recursos, nos termos da Lei Estadual nº 13.666, de 27 de julho de 2000, alterada 

pela Lei Estadual nº 14.306, de 12 de novembro de 2002 e pela Lei Estadual nº 

18.036, de 07 de junho de 2013, com sede e foro jurídico no Colégio Estadual da 

Polícia Militar de Goiás 13 de Maio. 

Cujos objetivos, atribuições e outros, estão elencados no Estatuto aprovado 

pela Assembleia Geral Extraordinária realizada do dia 24 de março de 2015. 
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7.1.2 APMF – Associação de Pais, Mestres e Funcionários  

A Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual da 

Polícia Militar de Goiás de Alexânia, foi fundada em 19/11/2018, designada pela 

sigla APMF, sediada no CEPMG 13 de Maio, reger-se-á pelo presente Estatuto e 

pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicados. 

A APMF, pessoa jurídica de direito privado, instituição auxiliar da escola, 

procurará primordialmente auxiliar o Comando e Direção do Colégio no 

aprimoramento educacional e cultural de seus alunos, através da integração família-

escola-comunidade. 

A APMF é uma entidade sem fins lucrativos, com natureza jurídica de 

associação filantrópica, assistencial, educacional, cultural e serviço social em geral; 

sendo constituída por prazo indeterminado, não possuindo caráter político partidário, 

étnico ou religioso.  

Cujos objetivos, atribuições e outros, estão elencados no Estatuto aprovado 

pela Assembleia Geral Extraordinária realizada do dia 19 de novembro de 2018. 
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7.1.3 Organograma Institucional  
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7.2 Forma de atendimento dos alunos 

7.2.1 Da matrícula 

 

A matrícula é o ato formal de ingresso do aluno na Unidade Escolar. 

A matrícula nesta unidade de ensino poderá ser efetivada a qualquer dia do 

ano letivo, observando-se os parâmetros e critérios estabelecidos pelo Art. 24, da 

Lei Federal Nº 9.364/96 e 33, da Lei complementar Estadual Nº 26/98. 

A matrícula, ou sua renovação deve ser requerida pelo candidato, se com 

dezoito anos, ou pelos pais ou responsáveis, se com menos de dezoito anos. 

No regimento escolar desta Unidade de Ensino já estabelece, de forma 

circunstanciada e exaustiva, as condições da matrícula: 

“Art. 75. O ingresso do aluno no CEPMG 13 de Maio será efetivado 

mediante sorteio, coordenado por comissão nomeada pelo Comando de Ensino da 

PMGO e presidida pelo Comandante e Diretor da Unidade Escolar. 

 

§ 1º O Comandante e Diretor do CEPMG 13 de Maio fará a previsão das vagas 

para o ano seguinte, e informará ao Comando de Ensino da PMGO para a 

elaboração de edital. 

 

§ 2º Após a realização do sorteio para o ingresso do aluno na Unidade Escolar, 

o Comandante e Diretor do CEPMG 13 de Maio poderá autorizar novas matrículas 

de alunos por transferência de escolas públicas e/ou privadas, mediante solicitação 

do interessado, desde que haja vacância nas turmas por reestruturação, desistência, 

abandono, evasão ou abertura de novas turmas. 

 

§ 3º Depois de efetivada a matrícula dos alunos submetidos ao processo de 

ingresso definido pelo Comando de Ensino da PMGO (sorteio), o Comandante e 

Diretor do CEPMG 13 de Maio terá livre arbítrio para administrar as novas matrículas 

que porventura surgirem. 

 

§ 4º O aluno que for desligado do quadro do corpo discente, nos termos 

favoráveis deste Regimento, terá nova matrícula se submetido a novo sorteio para 

ingresso no ano letivo que se pleiteia. 
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Art. 76. A definição dos critérios e requisitos, do quantitativo de vagas 

existentes, do período e dos documentos necessários para ingresso no CEPMG 13 

de Maio, será objeto de edital expedido pelo Comando de Ensino da PMGO.” 

 

7.2.2 Do Calendário e Horário Escolar 

O Calendário Escolar é elaborado pela SEDUC e adequado pela Unidade de 

Escolar, levando em conta suas necessidades e sua organização. 

O calendário escolar contempla planejamento anual, os trabalhos coletivos e 

conselho de classe, recesso escolar feriados municipais e nacionais e férias dos 

docentes. 

O horário escolar é elaborado pela própria Unidade de escolar, e visa 

garantir o cumprimento da carga horária prevista para cada disciplina e ser 

organizado de forma a garantir o sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

 

7.2.2.1 Das aulas 

Turno Início Intervalo 
Término com 5 

aulas 
Término com 6 

aulas 

Matutino 7h 9h30min às 9h45min 11h25min 12h15min 

Vespertino 13h 15h30min às 15h45min 17h25min 18h15min 

 

7.2.2.2 PRONATEC 

 

Turno Início Término com 5 aulas  

Vespertino 14h 17h20min 

Noturno 19h 22h20 min 

 

No Art. 205 da Constituição Federal afirma que, “a educação, é direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” a Unidade 

Educacional precisa colaborar no preparo para o exercício da cidadania dos alunos. 

No Regimento Escolar um dos deveres do aluno é “ser assíduo e pontual nas 

atividades escolares, cumprindo os horários de entrada e saída das aulas e/ou 

atividades estabelecidas pelo Estabelecimento de Ensino”, então, o aluno aguarda a  
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aula seguinte na biblioteca ou junto à orientação educacional. Os atrasos serão 

controlados com o preenchimento de um relatório, justificando o atraso, e, depois de 

três vezes, os pais serão comunicados e consultados sobre os motivos.  

Já, os alunos residentes na Zona Rural entrarão na escola a qualquer 

momento, pois, o atraso não depende dos mesmos e sim, do transporte oferecido. 

Pois o atraso poderá prejudicar o próprio aluno e tirar a atenção dos colegas. 

 

7.3 Uniforme Escolar 

Os professores e os pais e/ou responsáveis pelos alunos matriculados nesta 

U.E em reuniões pedagógicas afirmam que, são a favor do uso de uniforme, pois o 

mesmo favorece a segurança na observação/visualização da presença de pessoas 

estranhas no interior do Colégio pelos funcionários para que seja feito os 

encaminhamentos necessários. 

Outro motivo, da defesa do uniforme nesta U.E., é que este facilita a 

identificação dos alunos que tentam faltar aula - sem a permissão do pai e/ou 

responsáveis - pela comunidade local. Por meio de ligação telefônica ou 

comparecendo a própria escola, os moradores da comunidade local avisam a equipe 

gestora dando notícia de alunos uniformizados fora do espaço escolar e, dessa 

forma, a comunidade e equipe gestora acaba garantindo o teor do Art. 227 da 

Constituição Federal (1988) que informa: 

 
É  dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Devido, a Lei Federal de nº 8.907, de 6 de julho de 1994, afirmar em Art.1º 

que, as escolas públicas e privadas, da rede de ensino do País, que obrigam o uso 

de uniformes aos seus alunos, não podem alterar o modelo de fardamento antes de 

transcorridos cinco anos de sua adoção. E, no Art. 2º afirma que, “os critérios para a  

escolha do uniforme escolar levarão em conta as condições econômicas do 

estudante e de sua família, bem como as condições de clima da localidade em que a 

escola funciona”, esta U.E escolar desde 1998 adota uniforme padrão dos CEPMGs 

conforme os critérios do Regimento Escolar e PPAs. 

mailto:52043746@seduc.go.gov.br


CEPMG 13 DE MAIO 
Rua 86, Qd. 141 Lotes 01 a 20 – Setor 13 de Maio - CEP: 72 930 000 – Alexânia/GO 

Fone: (62) 3336 2079 - E-mail: 52043746@seduc.go.gov.br 
 

 

 

 
 

48 
48 

 

O uso dos uniformes é fator primordial para a boa apresentação individual e 

coletiva dos alunos do CEPMG, bem como do corpo docente e administrativo 

permitindo sua rápida identificação perante os demais membros da comunidade, 

conforme o regimento escolar: 

“Art. 229. Constitui obrigação de todo aluno do CEPMG 13 de Maio, zelar 

por seus uniformes e sua correta apresentação em público. 

Art. 230. O Corpo Discente, Administrativo e Serviços Gerais deverão fazer 

uso de Uniforme limpos, alinhados e passados, no Interior do CEPMG 13 de Maio, 

bem como nas atividades externas a que comparecerem quando escalados e/ou 

representando o CEPMG 13 de Maio.” 

Para os alunos que não possuem nenhuma condição financeira em adquirir 

a camiseta, a APMF constitui um fundo financeiro com bingo/rifas e/ou por meio de 

doações para adquirir a camiseta para esses alunos. 

 

7.4 Uso do nome social – travestis e transexuais 

Recorrendo a citação de Paulo Freire já feita anteriormente que diz: 

 
tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem 

em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de 

tomarem um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que a 

gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o 

trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de assumir esse 

país democraticamente. 

 
E, em seguida, analisando a nossa missão, percebe-se que, o Colégio 

precisa contribuir para acabar com todo tipo de desigualdade e discriminação, para 

isso, esta U.E atende o teor do Art. 2º (3º §) da Resolução do CEE/CP de nº 02, de 

03 de julho de 2014 que afirma: o uso do nome social de travestis e transexuais nos 

registros escolares, tais como: diários de classe, cadastros e carteiras de 

identificação estudantil, endereços eletrônicos, formulários, listas de presença, 

divulgação de notas e resultados de editais, tanto os impressos quanto os emitidos 

eletronicamente pelo sistema oficial de registro e controle acadêmico. 

Com isso, os alunos travestis e transexuais terão o direito de no Colégio 

sempre ser chamado oralmente pelo nome social, sem menção ao nome civil, 

inclusive na frequência de classe e solenidades como colação de grau, [...] entrega 

de certificados e eventos congêneres (§ 4º, Art. 2º). Mas, para isso, o aluno travesti  
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ou transexual deverá manifestar esse desejo por escrito no ato da matrícula ou no 

decorrer do ano letivo (§ 2º, Art. 2º). Porém, cabe esclarecer, que os documentos 

oficiais, tais como históricos escolares, certificados, certidões, diplomas, e demais 

documentos relativos à conclusão do curso e colação de grau, com efeitos externos, 

serão emitidos apenas com o nome civil. 

 

7.5 Proibição do uso do aparelho celular. 

De acordo com a Lei nº 16.993, de 10 de maio de 2010, sancionada pelo 

Governador Alcides Rodrigues Filho em seu Art. 1º: “fica proibido o uso de telefone 

celular na sala de aula das escolas da rede pública estadual de ensino”. No ato da 

matrícula, o responsável assina o termo de ciência dessa proibição. 

Após reunião do dia 27 de março de 2015, com o Promotor de Justiça Steve 

Gonçalves Vasconcelos e diretores das Unidades escolares Municipais e Estaduais, 

equipe do CREAS e Comandante da 34ª CIPM/Alexânia, a equipe gestora e os 

professores por meio de debates e discussões em dia de Trabalho Coletivo 

decidiram que, o aluno que insistir em utilizar o aparelho celular em sala de aula sem 

a permissão do professor, será encaminhado a Coordenação Disciplinar para que o 

aparelho seja confiscado, o qual será entregue apenas ao responsável do mesmo, 

havendo reincidência, o aparelho será confiscado novamente e será devolvido desta 

vez ao responsável após cinco dias úteis no turno que o aluno estuda. Caso as 

medidas não sejam suficientes, o caso será encaminhado à Promotoria de Justiça. 

 

7.6 Organização Curricular 

Os princípios norteadores da Organização Curricular oferecida pela U.E para 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Prisional (EJA – Segunda Etapa 6º 

ao 9º ano) são de acordo com o que estão preconizados nos Art. 83 e seus incisos e  

Art. 84, Seção II, da Resolução CEE/CP nº 03/2018, Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC e Documento Curricular do Estado de Goiás-DCGO. 

 

7.6.1 Ensino Fundamental 

A carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 800 

(OITOCENTAS) horas relógio, distribuídas em, pelo menos, 200 (DUZENTOS) dias 

de efetivo trabalho escolar (Art. 84, § 2º, Res. CEE/CP nº 03/2018). O Ensino  
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Fundamental tem como proposta uma educação que contemple o desenvolvimento 

cognitivo, físico, afetivo, social, ético e estético do aluno, tendo em vista uma 

formação ampla. Desenvolvendo no educando o autoconhecimento, a 

autoconfiança, autovalorização e a sua percepção como agente questionador e 

transformador da realidade. Por isso, o Ensino Fundamental oferecido na U.E. 

atende o teor do Art. 85 da Resolução do CEE/CP nº 03/2018 que afirma: 

O conteúdo da Base Nacional Comum Curricular-BNCC se articula em 
quatro áreas de conhecimento: 

 
I. Linguagens e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Língua Materna 

para populações indígenas, Língua, Estrangeira Moderna (Inglês), Arte 

e Educação Física; 

II. Matemática e suas Tecnologias; 

III. Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia;  

IV. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: História e Geografia 

 

Componentes Curriculares desdobrados são metodologias adotadas pelo 

CEPMG 13 de Maio para facilitar o processo de aprendizagem, mas as "disciplinas 

desdobradas" compõem/integram um componente curricular, portanto, 

individualmente não podem reprovar o aluno e ao calcular a média final, esta deverá 

ser a somatória de todos os conteúdos desdobrados, Conforme PARECER 

CEE/CLN N. 134/2019. 

 

a. Componentes Curriculares “desdobrados” do Ensino Fundamental 

Componente Curricular desdobrados 

ANO 

ESCOLAR 
CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TURNOS 

MATUTINO 

VESPERTINO 8º 9º 

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Gramática X  02 X 

Literatura X X 02 X 

Produção Textual X X 01 X 

Matemática e suas 

Tecnologias 

Matemática X X 04 X 

Matemática Aplicada X X 03 X 

Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias 

Introdução à Química  X 01 X 

Introdução à Física  X 01 X 
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b. Parte Diversificada 

Componente Curricular desdobrados 
ANO ESCOLAR 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 

TURNOS 
MATUTINO 

VESPERTINO 
6º 7º 8º 9º 

Ciências Humanas 
e suas Tecnologias 

Estudo Orientado   X X 01 X 

Transdisciplinar Noções de Cidadania X X X X 02 X 

 

7.6.2 Ensino Médio 

 

No ensino médio, a duração mínima é de 3 anos, com carga horária mínima 

total de 2.400 horas-relógio, tendo como referência uma carga horária anual de 800 

horas, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar (Art. 97, 

Inciso I, Res. CEE/CP 03/2018). 

O Ensino Médio é fundamentado na Res. CEE/CP nº 03/2018, Art. 92 e seus 

incisos, alíneas a a d. 

O Ensino Médio oferecido nesta U.E. atende o teor do Art. 95 da Resolução 
do CEE/CP nº 03/2018, a Base Nacional Comum Curricular e por itinerários 
formativos, da seguinte forma: 

I. linguagens e suas tecnologias; 

II. matemática e suas tecnologias; 

III. ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV. ciências humanas e sociais aplicadas; 

V. formação técnica e profissional (LDB, Art. 36; ênfases adicionadas). 

Na formação geral básica, os currículos e as propostas pedagógicas 

garantirão as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. Conforme as 

DCNEM/2018, contemplando, sem prejuízo da integração e articulação das 

diferentes áreas do conhecimento, estudos e práticas de: 

I. língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas, também, a 

utilização das respectivas línguas maternas; 

II. matemática; 

III. conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil; 
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IV. arte, especialmente em suas expressões regionais, desenvolvendo as 

linguagens das artes visuais, da dança, da música e do teatro; 

V. educação física, com prática facultativa ao estudante nos casos previstos 

em Lei; 

VI. história do Brasil e do mundo, levando em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígena, africana e europeia; 

VII. história e cultura afro-brasileira e indígena, em especial nos estudos de 

arte e de literatura e história brasileiras; 

VIII. sociologia e filosofia; 

IX. língua inglesa, podendo ser oferecidas outras línguas estrangeiras, em 

caráter optativo, preferencialmente o espanhol (Resolução CNE/CEB nº 

3/2018, Art. 11, § 4º). 

Essa nova estrutura do Ensino Médio prevê a oferta de variados itinerários 

formativos, seja para o aprofundamento acadêmico em uma ou mais áreas do 

conhecimento, seja para a formação técnica e profissional. Essa estrutura adota 

a flexibilidade como princípio de organização curricular, o que permite a construção 

de currículos e propostas pedagógicas que atendam mais adequadamente às 

especificidades locais e à multiplicidade de interesses dos estudantes, estimulando o  

exercício do protagonismo juvenil e fortalecendo o desenvolvimento de seus projetos 

de vida. 
 

a. Componentes Curriculares “desdobrados” do Ensino Médio 
 

Componente Curricular 
SÉRIE CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

TURNO 
MATUTINO 

1ª 2ª 3ª 

Linguagens, 
Códigos e suas 

Tecnologias 

Língua Portuguesa X   01 X 

Produção de Texto X X X 01 X 
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b. Flexibilização Curricular 

 

Componente Curricular 
SÉRIE CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

TURNO 
MATUTINO 

1ª 2ª 3ª 

Eletivas Dirigidas 

Tópicos de L. 

Portuguesa 
X   

01  X 

Matemática Aplicada X X X 01 X 

Tópicos de Educação 

Física 
X X  01 

X 

Tópicos de Língua 

Inglesa 
X   01 

X 

Eletivas núcleo livre 

Ética e Cidadania X X X 01 X 

Cultura de Goiás X X X 01 X 

Atualidade Política, 

Econômicas e Sociais 
X X X 01 X 

Projeto de Vida Projeto de Vida X X X 01 X 

Itinerários  A Matriz curricular comtemplará a partir do ano letivo de 2021. 

 

7.6.3 Educação de Jovens e Adultos – EJA – 2ª Etapa (6º ao 9º ano Ensino 

Fundamental) Educação Prisional 

No Estado de Goiás, a educação no sistema prisional é ofertada na 

modalidade EJA, atendendo às especificidades dos diferentes níveis de ensino da 

Educação Básica. O CEPMG 13 de Maio oferta através do Projeto Educando para a 

Liberdade, no presídio de Alexânia, a Educação Prisional na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, segunda Etapa (Ensino Fundamental 6º ao 9º ano). 

São sujeitos deste processo os jovens e os adultos privados de liberdade, que além 

do conhecimento científico, necessitam da qualificação profissional para a 

reintegração na sociedade. 

Na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), observadas suas 

Diretrizes específicas. Essa modalidade de ensino oferecida nesta U.E. atende o 

teor do Art. 118 da Resolução do CEE/CP nº 03/2018 que afirma: “O currículo pleno 

da EJA é composto pela Base Nacional Comum Curricular e o Documento Curricular 

do Estado de Goiás e pela parte diversificada...” 

Organizado de acordo com a Res. CEE/CP nº 03/2018, Art 114 e seus 

incisos. Por isso, os professores da EJA devem abordar conteúdos básicos e 

previstos no Documento Curricular do Estado de Goiás, pois a base teórica que 

fundamenta o processo de ensino e aprendizagem das práticas pedagógicas da  
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educação de jovens e adultos pressupõe um modelo de ensino por resolução de 

problemas; o uso de diferentes estratégias metodológicas para a aprendizagem de 

diferentes conteúdos; a aprendizagem significativa que deve partir dos 

conhecimentos prévios dos alunos. 

Além disso, em suas aulas os professores precisam: Empregar o uso das 

modernas tecnologias de comunicação existentes para facilitar o processo ensino-

aprendizagem; ter respeito aos conhecimentos construídos pelos jovens e adultos 

em sua vida cotidiana. 

 

7.6.4 Da Educação Especial 

O Decreto Federal nº 3.298/1999 teve como função dispor sobre o 

atendimento educacional especializado. Por isso, ele regulamentou o parágrafo 

único do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescentou 

dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007. E, de acordo com o 

este decreto o termo deficiência pode ser entendido como “toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 

gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano”. O mesmo decreto definiu também o que vem a ser 

“deficiência permanente” e incapacidade. 

De acordo com o decreto deficiência permanente é “aquela que ocorreu ou 

se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação 

ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos” (Inciso II) e 

incapacidade é “uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração 

social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 

para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a 

ser exercida.” (Inciso III). 

Mas, a autora Primo (2011, p. 9) afirma que, para que o atendimento 

educacional especializado (AEE) seja satisfatório, as pessoas ligadas à área 

educacional, como professores, psicólogos, coordenadores pedagógicos entre 

outros precisam conhecer/identificar qual deficiência física o educando possui. 

Baseada nos autores Gil, Santos e Barbato (2010, p. 260) ela informa que, 
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é importante conhecer a patologia com a qual o aluno convive, suas 

manifestações e curso de desenvolvimento, no entanto, essas 

alterações podem implicar singularidades nos modos de mobilidade, 

alimentação, coordenação motora, comunicação oral ou escrita, por 

exemplo, o que pode remeter à necessidade de adaptações para a 

realização das atividades escolares. Ressalta-se ainda que tais 

dificuldades podem se modificar ao longo do tempo conforme o curso 

de desenvolvimento da pessoa e/o da patologia. 

 

Diante dessas informações, percebe-se a importância de conhecer bem 

cada aluno com NEE, ao adquirir informações sobre a patologia do aluno, os 

profissionais da educação evitam tirar conclusões equivocadas a respeito do 

processo ensino-aprendizagem do aluno. Pois, “às vezes, o que pode parecer uma 

perda ou piora do quadro em um determinado momento de vida da pessoa é o 

esperado no curso de desenvolvimento da patologia” (GIL; SANTOS; BARBATO 

2010, p. 260 apud PRIMO, 2011, p. 9). 

Mas, “concretizar a inclusão escolar de uma criança com qualquer 

deficiência implica uma mudança paradigmática, um deslocamento da ótica da falta 

para o potencial” (GIL, SANTOS e BARBATO, 2010, p. 261). Pois, não bastam 

apenas a existências de Leis, Resoluções, Pareceres, etc... A escola precisa estar 

adotada de recursos e funcionários preparados para atender os mais diversos tipos 

de necessidades especiais. 

Nesse contexto o Colégio Estadual 13 de Maio está apto a receber alunos 

portadores de NEE para que em conjunto com os pais e/ou responsáveis e com a 

equipe multiprofissional da Coordenação Regional de Anápolis, a equipe gestora 

dessa U.E. possa fazer todas as intervenções necessárias de acordo com as leis 

vigentes para atender bem os alunos matriculados oferecendo um ensino de 

qualidade. 

Conforme a Res. CEE/CP nº 03/2018 At. 102, parágrafo 4º e de acordo com 

os objetivos da Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva Inclusiva, 

ofertamos o Atendimento Especializado Educacional – AEE e professores de Apoio 

Educacional: 

Os princípios constitucionais de condições de acesso e permanência na 

escola, e garantia de padrão de qualidade (art. 206, I e VI, CF), são efetivados de 

maneira igualitária para todos os alunos, e, por tal razão, a legislação pátria prevê a 

existência de profissionais de apoio para atenderem especificamente aos alunos 

público alvo da educação especial, seja com relação à parte pedagógica  
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(professores com formação em educação especial), seja com relação a cuidados 

físicos (cuidadores). 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a educação 

especial é modalidade de educação escolar transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades de educação e ensino, oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação (art. 4º, III, e 58 da Lei Federal nº 9.394/1996, e § 

1º, art. 1º do Decreto nº 7.611/2011). 

Assim, a idade do aluno, e modalidade de ensino que frequenta, regular ou 

EJA, não influencia nos direitos que tem à efetiva inclusão, e consequente 

assistência pelos profissionais de que necessita para tanto. 

O artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) 

considera “pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas”. 

Na parte pedagógica, o aluno público alvo da educação especial é atendido 

tanto pelo professor regente da turma, quanto por professor com formação em 

educação especial quando necessitar, seja no contraturno escolar (AEE) e por 

professores com formação em educação especial que atuam ao lado do professor 

regente em sala de aula no turno regular). 

Além desses profissionais que atuam na área pedagógica, a legislação 

pátria prevê o profissional cuidador, que não atua na área pedagógica, mas tem a 

função de auxiliar os alunos que têm dificuldade de locomoção, alimentação e 

higiene. 

O cuidador deve prestar assistência aos alunos com deficiência apenas nos 

momentos em que desenvolvem tais tarefas (alimentação, higiene e locomoção), 

sob pen a de tornar o aluno dependente de sua companhia e afastá-lo do convívio e 

tolher iniciativa de comunicação com o professor regente e colegas de sala de aula. 

O DC-GO reconhece a importância das Necessidades Educativas Especiais 

para a promoção de uma educação inclusiva real no estado, acredita na autonomia 

das escolas e dos professores, professores de apoio e intérpretes para observar  
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cada realidade e aplicarem as metodologias e práticas pedagógicas também 

especiais, garantindo, assim, a aplicabilidade do currículo. 

 

7.6.5 Do Curso Técnico Em Informática – Ensino Médio Profissionalizante 

 

A organização curricular do curso é especificada de forma detalhada nos 

respectivos Planos de Ensinos, os quais são formulados em conformidade com a 

proposta pedagógica da SEDUCE/SUPEM – Superintendência de Ensino Médio, 

com a legislação vigente, com as Diretrizes Curriculares Nacionais, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, inclusive o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Nesse 

sentido, a organização curricular dos cursos de Educação Profissional articulada na 

forma concomitante ao ensino médio, busca ARTICULAR os conhecimentos 

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte Núcleo de Organização e 

Atendimento Educacional Av. Anhanguera, n. 7171, Setor Oeste, Goiânia – GO, 

CEP 74.110-010 nuoaed@seduc.go.gov.br / (62) 3201-3006 19, específicos da base 

tecnológica com os fundamentos científicos da formação propedêutica, agregando a  

esta formação de caráter geral, uma formação profissional técnica específica capaz 

de conferir ao aluno o domínio de conhecimentos, habilidades e valores requeridos 

pela natureza da habilitação técnica. 

 

7.6.5.1 Perfil Profissional de Conclusão do Curso / Habilitação Profissional 

Técnica de Nível Médio em Informática. 

 

O Técnico em Informática é o profissional apto a instalar sistemas 

operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores. Desenvolver e 

documentar aplicações para desktop com acesso a web e a banco de dados. 

Realizar manutenção de computadores de uso geral. Instalar e configurar redes de 

computadores locais de pequeno porte. 
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a. Matriz Curricular 
Etapas  Componente curricular 

CH      

  
Qualificação Profissional em Suporte ao Usuário (HelpDesk) 

MODULO I 

  

Sistemas Operacionais 
80h 

 

Programas e Aplicativos 
60h 

  

Instalação e Manutenção de Computadores 
80h 

 

Inglês para Informática 
40h 

 

Eletricidade Básica 
60h 

 

Suporte e Atendimento ao Usuário 50h 

Total Módulo I 370h 

MODULO II 

Qualificação Profissional de Programador de Microcomputadores 
 
 

Redes de Computadores 
60h 

 

Lógica e Linguagem de Programação 
60h 

 

Banco de Dados 
60h 

 

Técnicas de Programação I 
80h 

 

Interação Humano Computador 
40h 

 

Ética Profissional e Relações Interpessoais 
40h 

 

Empreendedorismo e Inovação 
50h 

 

 

Total Módulo II 390h 

MODULO III 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Informática  

Análise de Sistemas 
60h 

 

Saúde e Segurança no Trabalho 
40h 

 

Técnicas de Programação II 
80h 

 

Sistemas de Gestão de Conteúdos 
60h 

 

Programação para Web 
80h 

 

Segurança da Informação 
50h 

 

Qualidade e Teste de Software 
50h 

 

Iniciação Científica I 
40h 

 

Total Módulo III 
460h 

  

PRÁTICA 

Iniciação Científica II – TCC 
60h 

 

Atividades Complementares 
20h 

 

Total Prática Profissional 
80h 

  

 Carga Horária Total do Curso 1300h 
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7.6.6 A Formação Continuada 

Sabe-se que, a prática educativa ocorre, em especial, na sala de aula, por 

meio da relação professor-aluno, e é nesse espaço, principalmente, que a proposta 

da U.E se concretiza. Portanto, é necessário que os professores tenham as 

seguintes características: aptidão/identidade com a disciplina que ministra, 

autoestima positiva, postura assertiva frente às adversidades, produtividade em 

equipe, espírito empreendedor, postura de pesquisador, flexibilidade, conduta ética e 

predisposição para novas ideias. 

Dessa forma, os professores precisam investir, continuamente, em sua 

formação profissional e ser usuário de diversas tecnologias. Para isso, eles precisam 

participar dos cursos de formação oferecidos pela SEDUCE e/ou matricular em 

cursos de extensão e/ou especialização oferecidos também pela SEDUCE, mas com 

parceria com as Universidades Estadual/Federal. 

 

7.6.6.1 Metodologia de ensino 

 

A Proposta Curricular que almejamos não se define pela transmissão de 

verdades definitivas. Elas são antes as críticas a estas verdades, porque desvela a 

aparência e mostra que o saber é também trabalho e, como tal, é produzido no 

tempo e no espaço pela ação humana. Portanto, é preciso que nos interroguemos a 

respeito da natureza dos conteúdos a serem incorporados aos currículos, contexto 

social e histórico em que ocorre a educação, bem como de que tipo de 

conhecimento está em sintonia com o tempo em que vivemos e com os alunos que 

temos. Buscamos uma escola que desenvolve um currículo comum de experiências 

cognitivas e culturais, uma escola democrática que parta da cultura local para inserir 

se na cultura mais ampla. 

A abertura e a flexibilidade devem caracterizar nossa proposta curricular, no 

sentido de “unir à educação à vida, associá-la com objetivos concretos e estabelecer 

uma correlação estreita com o meio ambiente. Isso significa aprender a pensar livre 

e criticamente, a amar o mundo e a fazê-lo mais humano, a realizar-se mediante o 

trabalho criador no sentido de construir a sociedade do futuro. Condição para tal 

propósito está na democratização do saber, no sentido de viabilizar a apropriação,  
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transformação e criação dos conhecimentos historicamente acumulados” 

(MULTIEDUCAÇÃO 3, 1995). 

A sociedade contemporânea tem-nos mostrado que não basta aprender as 

lições do passado. É preciso estar aberto para o novo, para o desconhecido. Ao 

invés de repetir, será preciso criar. O maior desafio da escola contemporânea é 

buscar meios para que os alunos dominem conhecimentos e informações 

importantes para a sociedade de hoje e estejam preparados para enfrentar a 

sociedade do futuro. 

Para tanto, o CEPMG 13 de Maio, propõe uma metodologia onde 

coordenadores, professores e alunos caminhem no sentido de APRENDER através 

de aulas que partam, antes, do conhecimento acumulado do aluno, porém somados 

aos CONTEÚDOS que, assimilados tornem o educando, sistematicamente melhor 

preparados para enfrentar as demandas que a sociedade – cada vez mais exigente 

– impõe aos indivíduos que nela inserem-se. 

São orientações importantes aos professores que estes utilizem diferentes 

modalidades de estratégias de ensino, planejem suas aulas visando a plena 

assimilação dos conteúdos pelos alunos, fortaleçam as relações de aprendizagem 

interdisciplinar e, favoreça o crescimento sócio cognitivo do aluno. 

É importante ressaltar que as aulas são operativas (cumprir seus objetivos) 

levam o aluno a “adquirir” o conhecimento e o domínio das habilidades propostas. 

As aulas, portanto, são baseadas em conteúdos que possibilitam uma 

aprendizagem eficaz, onde os alunos terão a oportunidade de produzir textos, 

pesquisar, debater, participar na elaboração, execução e avaliação de projetos nas 

diversas disciplinas e séries. 

A metodologia de ensino nas várias disciplinas do currículo está sendo de 

forma variada e criativa, facilitando a compreensão, fixação e avaliação do trabalho 

desenvolvido por educadores e educandos. Sendo, algumas sugestões: 

I. Aulas expositivas, dialogadas e informatizadas; 

II. Dinâmicas e técnicas de estudo individual e de grupo;  

III. Pesquisas e apresentações de trabalhos; 

IV. Dramatizações e teatro;  

V. Músicas e danças interdisciplinarizadas;  

VI. Leituras diversificadas; 
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VII. Entrevistas;  

VIII. Debates; 

IX. Concursos de poesia, literário, cívico e recreativo; 

X. Exposições gerais da aprendizagem e trabalhos realizados;  

XI. Projetos interdisciplinares 

Nesse contexto, o CEPMG 13 de Maio, visa executar trabalhos de maneira 

eficaz, comprometida e solidária, com professores capacitados e baixos índices de 

reprovação e abandono, buscando a qualidade do processo ensino-aprendizagem, 

oportunizando meios para que a escola seja um local de investigação, de buscar a 

produção do conhecimento. 

A U.E. concebe a educação escolar como uma prática, que tem a 

possibilidade de criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas 

capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumento de 

compreensão da realidade e de participação em relações sociais, políticas e 

culturais diversificadas e cada vez mais amplas. Condições estas fundamentais para 

o exercício da cidadania – não como palavra, mas como verdade – para assim ver 

efetivado o processo democrático. 

Dessa forma, o trabalho do professor deverá partir da constatação da prática 

real, vai da ação a compreensão e da compreensão à ação, até a síntese. 

Professores e alunos colaboram para fazer progredir as trocas. O papel do professor 

é insubstituível, mas acentua a participação do aluno, onde a intervenção do mesmo 

torna-se necessária para levar o aluno a acreditar em suas possibilidades e ir além, 

prolongando sua experiência de vida e aprendizagens. Nessa relação, o professor 

precisa saber, o aluno precisa compreender, pois, Veiga afirma que, é importante 

reiterar, que quando se busca uma nova organização do trabalho pedagógico, está 

se considerando que as relações de trabalho, no interior da escola, deverão estar 

calcadas nas atitudes de solidariedade, de reciprocidade e de participação coletiva, 

levando em conta as condições concretas presentes no Colégio. Para atingir essas 

orientações, os professores são orientados a utilizarem diferentes modalidades de 

estratégias de ensino, planejando suas aulas visando a plena assimilação dos 

conteúdos pelos alunos, fortalecendo as relações de aprendizagem interdisciplinar e, 

favorecendo o crescimento sócio cognitivo do aluno. 
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Vale ainda ressaltar que as aulas são operativas (cumprir seus objetivos), as 

quais partem do conhecimento prévio dos alunos levando-os a “adquirir” o 

conhecimento e o domínio das habilidades propostas, baseadas em conteúdo que 

possibilitam uma aprendizagem eficaz, onde os alunos terão a oportunidade de 

produzir textos, pesquisar, debater, participar na elaboração, execução e avaliação 

de projetos nas diversas disciplinas e séries. 

Por isso, a prática pedagógica que norteia a nossa U.E. e vê no professor, 

um indivíduo que elabora a programação diária da sala de aula e organiza sua 

intervenção e maneira a propor situações de aprendizagem ajustadas às 

capacidades cognitivas dos alunos que é o elemento imprescindível ao êxito dessa 

escola. Além disso, os professores procuram ministrar suas aulas de forma dinâmica 

e criativa, utilizando-se de recursos didático-pedagógicos existentes na escola. 

Diversificam suas metodologias para enriquecer suas aulas e atender as ansiedades 

dos alunos. Preocupam-se com o ensino-aprendizagem dos alunos utilizando-se de 

técnicas variadas de ensino, incluindo tarefas e deveres individuais, discussão em 

sala, trabalhos em grupo, exercícios e monitoramento. 
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8 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

8.1 Dos objetivos da avaliação 

 

A avaliação tem por objetivo contribuir para o pleno desenvolvimento do 

aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E, de acordo com a LDB (Art. 24, 

inciso V, alínea “a”) e com a Resolução do CEE/CP nº 03/2018, Art. 51, inciso I: “A 

avaliação discente é ação diagnóstica que visa à melhoria da aprendizagem do 

aluno e do ato docente, bem como à atualização constante dos processos 

educacionais da escola”. 

✓ Proporcionar ao aluno a possibilidade de fazer uma síntese das 

experiências educativas vividas durante certo período, que lhe permita 

atingir níveis mais aprimorados; 

✓ Fazer com que o aluno assuma a dinâmica de seu percurso educativo, 

do qual ele próprio é agente; 

✓ Possibilitar ao professor o controle dos resultados do processo de ensino 

e aprendizagem, integrado no processo educativo global, e a 

identificação de elementos que ajudem o aluno na superação de suas 

dificuldades; 

✓ Estudar e interpretar as mudanças efetuadas no comportamento global 

do aluno, face aos objetivos a serem atingidos pela mudança educativa; 

✓ Tornar a aprendizagem mais efetiva, revisando métodos e analisando as 

causas do êxito ou fracasso;  

✓ Fornecer ao colégio os dados necessários ao planejamento educacional; 

Ensejar aos professores meios para determinar a eficiência de seu 

trabalho. 

 

8.2 Das modalidades e períodos de avaliação 

 

A avaliação do aproveitamento do aluno far-se-á pela aplicação de provas 

elaboradas dentro das normas exigidas, levando-se em consideração, quando 

necessário, a adaptação para os alunos com diagnósticos, trabalhos individuais ou 

de equipes, pesquisas, atividades extraclasse e outros instrumentos ou técnicas. 
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✓ Em todo o processo de avaliação do aproveitamento do aluno, os 

aspectos qualitativos preponderarão sobre os quantitativos. 

✓ Cabe ao comandante/diretor, ouvido a Coordenadora Geral, 

coordenação pedagógica e os professores, estabelecer normas e 

diretrizes quanto às modalidades e números de avaliações, obedecendo 

à legislação em vigor. 

✓ O aluno deverá executar todas as tarefas, trabalhos ou exercícios 

determinados pelos professores, salvo os casos de isenção previstos 

neste documento. 

✓ Quando o aluno deixar de realizar as provas previstas, o professor 

poderá deixar de atribuir-lhe nota, exceto nos casos especiais, sendo-lhe 

facultada a 2ª chamada. 

Os professores poderão avaliar seus alunos por meio das seguintes 

atividades: 

✓ Leitura: entonação de voz, pontuação, interpretação e análise crítica; 

✓ Participação: frequência, atividades realizadas em classe e extraclasse; 

✓ Produção de texto: legibilidade da letra, rasura, objetividade do tema, 

ortografia, acentuação, pontuação, criatividade e abordagem do assunto, 

sequência de ideias, clareza das ideias, estruturação de períodos e 

parágrafos, concordância verbal e nominal; 

✓ Trabalho em grupo: interação com os colegas, respeito às diferenças 

individuais (capacidade e de ordem social – evitar discriminação de cor, 

raça, clero, respeito às regras e opiniões dos outros, solidariedade, 

cooperação e pré-disposição para o diálogo); 

✓ Trabalho individual: responsabilidade com suas tarefas, clareza de suas 

ideias e organização. 

✓ Debate: organização das ideias, objetividade do tema, respeito à vez de 

falar e ouvir. 

✓ Autoavaliação: cria estratégias de análise, interpreta suas produções, 

tem conceito positivo de sua capacidade (conhecimento dos próprios 

limites). 

✓ Entrevistas, dentre outras pertinentes a idade/série do aluno. 
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O professor, ainda, realizará a avaliação por meio de observação 

sistemática, para acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, através de 

instrumentos, tais como registro em gráficos, lista de controle e diário de classe e na 

análise das produções será considerada desde os primeiros registros escritos aos 

textos produzidos pelo aluno para os fins específicos de avaliação. As atividades 

específicas para a avaliação deverão ser semelhantes às situações de 

aprendizagem comumente realizadas em sala de aula e estar claro para os alunos o 

que se pretende avaliar, pois, os mesmos estarão mais atentos a esses aspectos, 

respeitando ainda as diversidades de cada um, ressaltando os alunos com 

necessidades especiais, com suas avaliações especiais. 

Atendendo o Art. 49 da Resolução CEE/CP nº 03/2018 que afirma que em 

todas as etapas da educação básica o processo avaliativo tem dupla função: 

diagnóstica e formativa. 

 
 

8.2.1 Composição de nota 

O CEPMG 13 de Maio adota a composição de notas bimestrais definida na 

reunião pedagógica do 15/01/2020, da padronização das Unidades dos CEPMGs, 

da seguinte forma: 

Avaliação Bimestral = 8,0 pontos (AB) 

Atividades Diárias = 2,0 pontos (AD) 

Simulado de Redação = 10,0 pontos (SR) 

Simulado de Conhecimentos Gerais = 10,0 pontos (SCG) 

FÓRMULA = (80+20) + 100 +100 = 300/3 = MÉDIA 

 

8.2.1.1 Simulado de Conhecimentos Gerais 

O CEPMG 13 DE Maio adota o Simulado de Conhecimentos Gerais 

padronizado das Unidades dos CEPMGs, quanto a número de questões e caderno 

de provas MODELO e a quantidade de questões para o Ensino Fundamental séries 

finais e Ensino Médio com correção digital do SIMULADO na plataforma GR8. 
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8.2.1.1.1 Da estrutura do Simulado  

8.2.1.1.1.2 Quantidade de questões Ensino Fundamental  – 6º ao 7º ano 

 

  
8.2.1.1.1.3 Quantidade de questões Ensino Fundamental  – 8º ano. 

DISCIPLINA QUANTIDADE DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa Literatura 5 

Gramática 5 

Matemática Matemática 6 

Matemática Aplicada 4 

Inglês  3 

Ciências  5 

História  5 

Geografia  5 

Arte  2 

Total de questões  40 

 
 

8.2.1.1.1.4 Quantidade de questões Ensino Fundamental – 9º ano  
 

DISCIPLINA QUANTIDADE DE QUESTÕES 

Português 
Literatura 5 

Gramática 5 

Matemática 
Matemática 5 

Matemática Aplicada 5 

Inglês 3 

Introdução a Física 3 

Introdução a Química 3 

Biologia 3 

História 3 

Geografia 3 

Arte 2 

Total de questões 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA QUANTIDADE DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Inglês 3 

Ciências 5 

História 5 

Geografia 5 

Arte 2 

Total de questões 40 
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8.2.1.1.1.5 Quantidade de questões 1ª Série do Ensino Médio  

DISCIPLINA QUANTIDADE DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 
Literatura 5 

Gramática 5 

Matemática 
Matemática 5 

Matemática Aplicada 5 

Inglês  3 

Física  3 

Química  3 

Biologia  3 

História  3 

Geografia  3 

Filosofia  3 

Sociologia  3 

Cultura de Goiás  3 

Arte  3 

Total de questões 50  
 

8.2.1.1.1.6 Quantidade de questões 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio  

DISCIPLINA QUANTIDADE DE QUESTÕES 

Língua 

Portuguesa 

LITERATURA 5 

GRAMÁTICA 5 

Matemática MATEMÁTICA 5 

MATEMÁTICA APLICADA 5 

Inglês 3 

Física 3 

Química 3 

Biologia 3 

História 3 

Geografia 3 

Filosofia 3 

Sociologia 3 

Cultura de Goiás 3 

Atualidades Políticas, Econômicas e Sociais 3 

Total de questões 50  
 
8.3 Avaliação Dirigida Amostral 

 
Nos períodos letivos que houver a aplicação da Avaliação Diagnóstica de 

Aprendizagem – ADA é uma prova externa, a valoração do Simulado de 

Conhecimentos Gerais será 8,0 (OITO) pontos que deverão ser somados com 2,0 

(DOIS) pontos da valoração da ADA, totalizando assim, os 10,0 (DEZ) pontos do 

Simulado de Conhecimentos Gerais. 
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A plataforma GR8 disponibilizará o cartão resposta para a correção tanto do 

Simulado de Conhecimentos Gerias quanto da ADA. 

 

8.4 Simulado de Redação 

O Simulado de Redação será uma produção de texto que deverá seguir o 

conteúdo planejado e ministrado no componente curricular de Produção de Texto do 

período letivo, Exemplo: 1º Bimestre – narrativa; 2º Bimestre – crônica; etc. 

Para a excelência do trabalho na área de produção textual/produção de 

texto, a coordenação pedagógica fará o devido acompanhamento e suporte junto 

aos docentes que ministram nos componentes curriculares afins ao componente 

curricular de Produção Textual e Produção de Texto, para assim, auxiliarem nas 

correções do Simulado de Redação que serão distribuídos entre os docentes. 

Para otimizar as correções, a coordenação pedagógica deverá estabelecer 

uma tabela de competências para pontuar o Simulado de Redação. 

Segue exemplo abaixo das competências da correção do ENEM: 

Competência 1 
Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 

Língua Portuguesa. 

Competência 2 

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das 

várias áreas de conhecimento da desenvolver o tema, dentro 

dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em 

prosa. 

Competência 3  
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 

fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 

Competência 4 
Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação.  

Competência 5  
Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, 

respeitando os direitos humanos.  

  

8.5 Dos Componentes Curriculares Desdobrados 

No caso das disciplinas desdobradas ao calcular a média final, esta deverá 

ser a somatória de todos os conteúdos desdobrados. 

As disciplinas desdobradas são fruto da metodologia como objetivo de 

facilitar o processo de aprendizagem, mas as disciplinas desdobradas 

compõem/integram um componente curricular, portanto, individualmente não podem 

reprovar o aluno conforme orientação do Parecer CEE/CLN nº 134/2019. 

O aluno não poderá ser reprovado em Produção Textual/Produção de Texto 

se tiver notas suficientes para obtenção de média no somatório com Gramática e  
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Literatura. O mesmo se replica em todos ao componente de Ciências da Natureza 

do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental desdobrados: Introdução a Química e 

Introdução à Física. E Matemática do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental: 

Matemática e Matemática Aplicada. 

 

8.6 Das modalidades e períodos de avaliação 

A avaliação do aproveitamento do aluno far-se-á pela aplicação de provas 

elaboradas dentro das normas exigidas, levando-se em consideração, quando 

necessário, a adaptação para os alunos com diagnósticos, trabalhos individuais ou 

de equipes, pesquisas, atividades extraclasse e outros instrumentos ou técnicas. 

Em todo o processo de avaliação do aproveitamento do aluno, os aspectos 

qualitativos preponderarão sobre os quantitativos. 

Cabe ao diretor, ouvido a coordenação pedagógica e os professores, 

estabelecer normas e diretrizes quanto às modalidades e números de avaliações, 

obedecendo à legislação em vigor. 

O aluno deverá executar todas as tarefas, trabalhos ou exercícios 

determinados pelos professores, salvo os casos de isenção previstos neste 

documento. 

Quando o aluno deixar de realizar as provas previstas, o professor poderá 

deixar de atribuir-lhe nota, exceto nos casos especiais, sendo-lhe facultada a 2ª 

chamada, desde que legalmente prevista. 

Ao final dos trabalhos e atividades do trimestre, o professor atribuirá uma 

nota ao aluno, resultante das notas obtidas nas provas e nas atividades realizadas 

durante os meses que compõem cada trimestre. 

A média trimestral atribuída na forma do presente artigo será registrada na 

filha individual do aluno para fins de apuração final do aproveitamento escolar. 

 
8.6.1 Da Avaliação do Rendimento Escolar 

 A avaliação do rendimento escolar é um processo contínuo, tendo por 

objetivo a verificação da aprendizagem, o aproveitamento e o desenvolvimento do 

educando, bem como a apuração final do rendimento escolar. 

 
8.6.1.1 Do número de avaliações 
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Em todas as disciplinas previstas na grade curricular oficial da escola 

deverão obrigatoriamente ser realizadas 03 (TRÊS) avaliações por trimestre: 02 

(DUAS) provas e 01(UM) trabalho com o mesmo peso. 

O registro das avaliações será expresso por uma nota numérica variável de 

1 (UM) a 10 (DEZ). 

 
8.6.1.2 Do calendário das Avaliações 

 O Calendário das Avaliações será fixado pela Coordenação Pedagógica, 

observando o número máximo de 3 (TRÊS) verificações diárias por período 

(matutino ou vespertino). 

 
8.6.1.3 Quanto à elaboração 

Toda verificação de aprendizagem deverá ser elaborada pelo professor, 

contendo no mínimo 10 (DEZ) questões, entre múltipla escolha e questões 

subjetivas, classificadas com grau de dificuldade fácil, médio e difícil. 

Quando as provas forem realizadas para as turmas da mesma série, no 

mesmo dia, o professor deverá trocar pelo menos, a sequência das perguntas ou 

das alternativas. 

 
8.6.1.4 Da entrega na supervisão escolar e psicopedagogia 

A avaliação de aprendizagem (prova) deve ser entregue digitada, na 

Supervisão Escolar ou no setor de Psicopedagogia (prova adaptada), num prazo 

máximo de 96 (NOVENTA E NOVE) horas úteis antes da aplicação da prova, para 

análise e reprodução pela secretaria. 

 
8.6.1.5 Da digitação e reprodução 

Caberá ao professor a digitação e à mecanografia do Colégio, a reprodução 

das Avaliações, cumprindo os prazos estabelecidos. 

 

8.6.1.6 Da aplicação 

As Avalições Bimestrais de cada componente curricular serão aplicadas 

simultaneamente em todas as turmas para evitar trocas de informações, garantindo 

assim o nível igualitário para todos os alunos, conforme horário escolar elaborado 

pela coordenação pedagógica. 
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Na semana de aplicação da verificação de aprendizagem não ocorrerão 

aulas de outras disciplinas e as verificações serão aplicadas pelos docentes que 

cumprem carga horária no dia, mesmo não sendo o responsável pela disciplina 

objeto de verificação. 

Em casos de impedimentos da aplicação das provas nas datas pré-

estabelecidas em calendário geral escolar, gerados por fatores externos tais como: 

pontos facultativos, paralisações e outros fatores que não dependam da autonomia 

do colégio, ficará a cargo da direção estabelecer o momento mais adequado para 

substituição desta data. 

 

8.6.1.7 Da duração da Avaliação Bimestral 

Nas datas em que houver a aplicação de 02 (DUAS) avaliações, a duração 

será no máximo de 01h30min cada, contemplando uma pausa para o lanche, entre 

uma avaliação e outra. A liberação para saída de sala de aula dar-se-á após 45 

(QUARENTA E CINCO) minutos do início da realização da verificação. 

Nos dias em que houver a necessidade de aplicação de 03 (TRÊS) 

verificações, (Ensino Médio), a distribuição do horário será de 01h30min para a 

primeira verificação considerando a complexidade da disciplina e, de 01h00min para 

as demais verificações, contemplando uma pausa para o lanche no período. 

 

8.6.1.8 Do prazo para inserção das notas no sistema 

O prazo para a inserção das notas no sistema deverá ser respeitado, 

conforme as datas pré-estabelecidas em calendário geral elaborado para o ano 

letivo vigente. 

Havendo erro de inserção de notas no sistema informatizado, caberá ao 

professor informar ao setor de orientação o ocorrido por meio de documento 

específico, justificando e solicitando a retificação. O mesmo se aplica aos casos de 

inserção das notas de 2ª chamada. 

 

8.6.1.9 Do feedback – correção comentada em sala 

Decorrido o prazo máximo de 7 (SETE) dias após a aplicação da avaliação 

da aprendizagem, deverá o professor divulgar o resultado em sala de aula, fazendo 

a devida correção comentada (feedback) com a participação dos alunos, e ainda, se  
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necessário, solicitar ao setor de orientação a retificação por meio de documento 

específico, justificando a substituição. 

 

8.6.1.10 Da revisão de correção da avaliação da aprendizagem 

Após a correção comentada em sala, feedback, o aluno terá o prazo máximo 

de 2 (DOIS) dias úteis para fazer pedido de revisão de prova junto à Coordenação 

Pedagógica. O professor deverá se posicionar quanto ao pedido formulado. 

 

8.6.1.11 Da perda da avaliação 

O professor deverá, após a aplicação da avaliação da aprendizagem, 

relacionar nominalmente os alunos faltantes e providenciar a prova de 2ª chamada, 

sendo esta entregue à Coordenação Pedagógica, mediante solicitação do 

aluno/responsável. 

 

8.6.1.12 Da 2ª chamada da Avaliação 

É a oportunidade facultada ao aluno que, por atestado médico, luto, 

requisição judicial, alistamento militar ou greve de ônibus, não pode submeter-se à 

avaliação prevista, obedecendo as normas prevista no Regimento Escolar.  

 

8.6.1.13 Do prazo para solicitação da Verificação de 2ª chamada 

O aluno, mediante justificativa, deverá na data de retorno ao Colégio, fazer o 

requerimento à Coordenação Pedagógica, no prazo máximo de 01 (UM) dia útil, 

depois de cessado o motivo do impedimento para comparecer aos trabalhos 

escolares. Depois de requerido e autorizado, a coordenação Pedagógica informará 

aos professores o calendário de aplicação. 

 

8.6.1.14 Da autorização para realização da verificação de 2ª chamada 

Só será autorizada a realização da 2ª chamada da avaliação para as 

avalições que forem marcadas em calendário, e devidamente passadas pela 

Coordenação Pedagógica, ou Psicopedagogia, quando se tratar de provas 

adaptadas e em conformidade com a Portaria 01/2020-APMF. 
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8.7 Conselho de Classe 

Tem por objetivo acompanhar o processo ensino-aprendizagem quanto a 

seus diversos aspectos, sendo que o processo de desenvolvimento da 

aprendizagem deve ser objeto de rigorosa verificação e análise pelo conselho de 

classe, soberano em suas decisões, obrigatório a cada bimestre letivo, composto por 

professores, coordenação pedagógica, representante dos alunos, dos pais, do 

conselho escolar e dos demais agentes educativos. 

Os Conselhos de Classe e as reuniões pedagógicas com a efetiva 

participação dos pais, professores e os alunos, são considerados como atividades 

de efetivo trabalho escolar, integrantes dos dias letivos constantes do calendário de 

cada unidade escolar. 

As decisões do Conselho de Classe são soberanas e só podem ser 

revisadas e/ou modificadas por ele mesmo, mediante recurso interposto pelo 

interessado ou por seu representante legal, no prazo de 5 (CINCO) dias, ficando 

vedada toda e qualquer ingerência ou interferência em sua autonomia e soberania. 

As reuniões do Conselho de Classe devem ser devidamente registradas, em 

documento próprio, pelo secretário-geral, dando-se ciência de seu inteiro teor a 

todos os interessados, no prazo de 5 (CINCO) dias, contados a partir de sua 

realização. 

O Conselho de Classe é um colegiado de natureza deliberativa e consultiva, 

em assuntos didático-pedagógicos, com atuação restrita a cada classe da Unidade 

Escolar, tendo por objetivo acompanhar o processo ensino-aprendizagem quanto a 

seus diversos aspectos. 

A convocação para as reuniões extraordinárias será feita pelo Diretor por 

edital, com antecedência de 24 (VINTE E QUATRO) horas. 

Pois, o Conselho de Classe, deve avaliar o processo de desenvolvimento da 

aprendizagem de todos os alunos de cada turma, separada e individualmente, 

tomando as medidas que se fizerem necessárias para o seu aprimoramento e para a  

recuperação imediata daqueles que apresentarem dificuldades, qualquer que seja a 

sua natureza. 

Após cada Conselho de Classe, todos os pais ou responsáveis devem, em 

reunião pedagógica, serem informados sobre o desenvolvimento da aprendizagem  
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de seus filhos, assim como ouvidos sobre as estratégias e medidas a serem 

tomadas, visando ao seu aprimoramento. 

Findando cada bimestre letivo, o Conselho de Classe deve realizar amplo 

debate sobre o processo pedagógico, o ensino ministrado, a aprendizagem, a 

avaliação dessa e a recuperação paralela, promovendo assim, as mudanças e 

adaptações que se fizerem necessária, com vistas ao seu aprimoramento durante o 

bimestre seguinte. Por isso, vale ainda destacar ainda que nesta U.E., antes do 

Conselho de Classe, a ficha de avaliação do desenvolvimento sócio afetivo dos 

alunos é feita pelos próprios alunos com o auxílio do professor Conselheiro de cada 

turma. O professor Conselheiro auxiliará também o representante de turma a 

preencher a ficha de avaliação do processo ensino-aprendizagem sobre cada 

professor, e por último, cada professor fará a sua auto avaliação sobre o processo 

ensino-aprendizagem. 

Ao término do semestre (EJA) ou ano letivo (Ensino Regular), o Conselho de 

Classe deve realizar análise global sobre o desenvolvimento de cada aluno, ao 

longo de seu curso, tendo como parâmetros os aspectos elencados nos parágrafos 

anteriores, com a finalidade de avaliar se ele dispõe de condições adequadas de ser 

promovido para o ano seguinte, de forma integral ou parcial, ou para outra mais 

elevada. Para isso, o Conselho poderá utilizar das seguintes questões1: 

1. O aluno apresenta dificuldades conceituais muito significativas que o 

impossibilite de acompanhar o ano e/ou a série seguinte? Que 

diagnósticos foram feitos? Estão registrados? Que encaminhamentos 

foram realizados? Houve retomada no plano de trabalho docente?  

Houve retorno para os pais/responsáveis e para os alunos? Que 

avanços foram obtidos ou não? 

2. O aluno apresenta dificuldades cognitivas significativas que o 

impossibilite de acompanhar o ano e/ou a série seguinte (dificuldades, 

distúrbios, transtornos, necessidades educacionais especiais...)? Que 

diagnósticos foram feitos (pedagógicos, psicológicos, psicopedagógicos, 

neurológicos...)? Os casos foram discutidos nos conselhos de classe  

 

1 Questões extraídas da SEED/SUED/DPPE/CGE, do Estado do Paraná, 2008. 
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anteriores? Que orientações foram dadas? Há registros? Que ações 

foram realizadas? Houve adaptações curriculares? Que avanços foram 

obtidos? 

3. O aluno em questão não obteve nota para aprovação, pois não entregou 

avaliações nem realizou atividades? Houve registros individuais na pasta 

do aluno? E a partir dos conselhos anteriores, que encaminhamentos 

foram feitos? Que critérios de avaliação foram usados? Que 

instrumentos foram realizados? Os pais foram comunicados? Que 

medidas foram tomadas? 

Que avanços foram ou não obtidos? Em que sentido isto interferiu na não 

aprendizagem e, neste sentido, impossibilita ou não no acompanhamento da série 

seguinte? 

Apenas após esse debate, o aluno será promovido com Progressão Parcial 

e/ou ficará retido. 

 

8.8 Sistema de Recuperação da Aprendizagem, da Promoção Parcial, da 

Classificação e da Reclassificação 

Ao aluno que demonstrar dificuldade de desenvolvimento nas atividades 

escolares, sua comunicação com os colegas, com os professores e com os agentes 

educativos, sua sociabilidade, sua capacidade de tomar iniciativa, de criar e de 

apropriar-se dos conteúdos disciplinares inerentes à sua idade e ano/série, visando 

à aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento das habilidades de ler, escrever e 

interpretar, de atitudes e de valores indispensáveis ao pleno exercício da cidadania, 

os conceitos ou notas atribuídos é assegurado o direito a acompanhamento 

especial, individualizado, e à recuperação paralela. Pois, no Art. 54 (Res.CEE/CP Nº 

03/2018) informa que, “a recuperação, parte integrante do processo de construção 

do conhecimento, deverá ser entendida como orientação contínua e imediata por 

parte do professor e da escola das atividades efetuadas nas aulas e na suas 

avaliações” e, por isso, nesta U.E ela irá ocorrer: 

I. De forma contínua, na própria sala de aula e juntamente com os demais 

alunos, a partir da ação de intervenção com atividades diversificadas  

II. elaboradas por professor de cada turma/disciplina no decorrer de todo o 

ano letivo; 
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III. De forma paralela, no contra turno, com orientação dos Monitores do 

Programa Mais Educação, a partir de levantamentos feitos nos Conselhos 

de Classe do 1º, 2º e 3º Bimestre e elaboração de atividades pelo 

professor de cada turma/disciplina sobre os principais conteúdos que não 

foram assimilados; 

IV. Os dois primeiros itens supracitados devem contribuir de modo efetivo 

para a superação das dificuldades que foram detectadas. Já, o último 

além da superação das dificuldades detectadas irá contribuir também 

para melhorar a média do aluno. 

 

8.8.1 Recuperação da Aprendizagem 

 

Ao aluno que demonstrar dificuldade de desenvolvimento nas atividades 

escolares, sua comunicação com os colegas, com os professores e com os agentes 

educativos, sua sociabilidade, sua capacidade de tomar iniciativa, de criar e de 

apropriar-se dos conteúdos disciplinares inerentes à sua idade e ano/série, visando 

à aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento das habilidades de ler, escrever e 

interpretar, de atitudes e de valores indispensáveis ao pleno exercício da cidadania, 

os conceitos ou notas atribuídos é assegurado o direito a acompanhamento 

especial, individualizado, e à recuperação paralela. Pois, no Art. 54 (Res.CEE/CP Nº 

03/2018) informa que, “a recuperação, parte integrante do processo de construção 

do conhecimento, deverá ser entendida como orientação contínua e imediata por 

parte do professor e da escola das atividades efetuadas nas aulas e na suas 

avaliações” e, por isso, nesta U.E ela irá ocorrer: 

I. De forma contínua, na própria sala de aula e juntamente com os 

demais alunos, a partir da ação de intervenção com atividades 

diversificadas elaboradas por professor de cada turma/disciplina no 

decorrer de todo o ano letivo; 

II.De forma paralela, no contra turno, com orientação dos Monitores do 

Programa Mais Educação, a partir de levantamentos feitos nos 

Conselhos de Classe do 1º, 2º e 3º Bimestre e elaboração de 

atividades pelo professor de cada turma/disciplina sobre os principais 

conteúdos que não foram assimilados; 
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III. Os dois primeiros itens supracitados devem contribuir de modo efetivo 

para a superação das dificuldades que foram detectadas. Já, o último 

além da superação das dificuldades detectadas irá contribuir também 

para melhorar a média do aluno. 

 

8.8.2 Recuperação Semestral 

Os CEPMGs adotam a forma padrão de recuperação semestral, onde os 

estudantes terão a chance de recuperar as notas abaixo da média apresentadas nos 

primeiro e segundo semestres letivo. A aplicação das provas também tem como 

proposta assegurar a permanência do aluno na sala de aula com foco para melhor 

rendimento e concentração, aplicadas conforme previsto no Regimento Escolar: 

“Art. 112. A recuperação é uma medida de intervenção deliberada no 

processo de aprendizagem e de construção do conhecimento, devendo ser 

entendida como intervenção contínua e imediata, criando novas e diferenciadas 

situações de aprendizagem a serem avaliadas. 
 

Art. 113. É desenvolvida, prioritariamente, com orientação e 

acompanhamento individual dos docentes e coordenação pedagógica, sendo 

paralela bimestral no que tange ao conteúdo e semestral no que tange a notas. 

§ 1° A recuperação paralela bimestral é uma intervenção pedagógica 

imediata realizada no cotidiano escolar do aluno, a qual deverá ocorrer após as 

devolutivas das avaliações com ações pedagógicas de apoio revisando e reforçando 

os conteúdos, promovendo assim o sucesso do aluno no que se refere ao processo 

ensino aprendizagem. 

§ 2° A recuperação semestral será realizada no final de cada semestre, 

com o objetivo de recuperar a média mínima do aluno que não tenha atingido 6,0 

(SEIS). A nota obtida na recuperação do 1º semestre, quando for superior, 

substituirá a menor nota do bimestre (1º ou 2º). Já a nota obtida na recuperação do 

2º semestre, quando for superior, substituirá a menor nota do ano letivo. 

§ 3º O educando deverá ter no mínimo 75% de frequência para usufruir o 

direito à recuperação. 

§ 4º O educando que não atingir média 6,0 (seis) poderá exercer o seu 

direito a recuperação semestral sem limites de disciplinas, conforme a Resolução 

03/2018 do Conselho Estadual de Educação. § 5° A recuperação deverá: 
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I. Ser definida no cronograma de atividades (Calendário Escolar) e PPP do 

CEPMG; 

II. Ser objeto de avaliação individual, a fim de verificar se a recuperação de 

conteúdos e aprendizagem foi alcançada, superando imediatamente as 

dificuldades detectadas no ensino aprendizagem.” 

 

8.8.3 Recuperação Paralela 

Após as devolutivas das avaliações com ações pedagógicas de apoio 

revisando e reforçando os conteúdos, promovendo assim o sucesso do aluno no que 

se refere ao processo ensino aprendizagem. 

 

8.8.4 Progressão Parcial 

Esta U.E. adota a Progressão Parcial, em conformidade com a Resolução 

CEE/CP Nº 03/2018 de 03 de fevereiro de 2018 e Parecer Nº 03/2018 de 03 de 

fevereiro de 2018. A Resolução do CEE Pleno n.º 3 de 3 de julho de 

2.006regulamentou a progressão parcial no Ensino Fundamental e Médio e, também 

deu outras providências. Em seu Art. 2º foi descrito: 

 

Entende-se por Progressão Parcial a passagem do aluno para o ano 
posterior, com defasagem em alguns conteúdos curriculares, 
necessitando por isso, de novas oportunidades de aprendizagem, 
viabilizadas em procedimentos pedagógicos e administrativos, 
oferecidas pelas unidades escolares, devidamente previstas e 
regulamentadas no Projeto Político Pedagógico e no Regimento 
Escolar (p.1). 

 

O regime de progressão parcial, previsto em lei (Item III do Art. 24 da LDBN) 

está Regulamentado na Resolução CEE/CP Nº 03/2018. 

“A progressão parcial é instrumento de ensino/aprendizagem, a ser 

necessariamente utilizado a partir da conclusão do ciclo de alfabetização por todas 

as unidades escolares...” (Art. 55 e 107 da Res.CEE/CP nº 03/2018). 

Para isso, ao final de cada ano letivo, o professor de cada disciplina em que 

o aluno terá o direito a cursar a Progressão Parcial no próximo ano letivo, precisa 

elaborar o inventário do desempenho global do aluno, isto é, preencher a Fichas 

obre o Desempenho Acadêmico Individual e Geral do aluno reprovado para que, a 

U.E faça no início do ano letivo a “articulação com as famílias, comunicando-lhes e  
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explicando-lhes a decisão do Conselho de Classe, referente à promoção parcial do 

aluno, fornecendo-lhes as informações sobre os conteúdos curriculares em 

defasagem, os horários a serem cumpridos, a frequência e o seu aproveitamento 

nas atividades, especialmente, programadas para seu acompanhamento individual” 

(Inciso III, Art. 4º, Res. nº 03/2006). No momento dessa articulação os pais e/ou 

responsáveis assinarão o Termo de Adesão da Progressão Parcial, a fim de 

possibilitar o acompanhamento individual por parte da família e da unidade escolar, 

ou seja, ficarão cientes que, o aluno em Progressão Parcial terá seu programa de 

estudo e acompanhamento especial de acordo com o 7º § do Art. 55 da Res. do 

CEE nº 03/2018 que afirma: “O regime da progressão parcial pode ser realizado a 

partir da conclusão do período letivo em que o aluno ficou de progressão, devendo 

ser concluído antes ou durante o período letivo imediatamente posterior, 

preferencialmente na escola onde estiver matriculado”. 
 
Após a articulação da U.E com a família dos alunos e em conformidade com 

a Portaria 01/2020-APMF., os professores (por área de estudos) elaborarão o 

planejamento dos conteúdos, da operacionalização e do tipo de registro do 

desempenho do aluno, nas atividades de Progressão Parcial, essenciais ao 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 

Se o aluno não estiver desempenhando satisfatoriamente o programa de 

Progressão Parcial, deve constituir-se em objeto de atenção e de acompanhamento  

especiais pela coordenação pedagógica, pela direção, pelo Conselho de Classe, e 

se necessário, pelos pais e ou responsáveis. 

Na documentação de transferência, do aluno em Progressão Parcial, deverá 

constar os conteúdos curriculares, que lhe impediram a promoção total, o relatório 

sobre o seu desempenho, especificando-se os conhecimentos que não foram 

construídos e o programa de estudos. 

Esta unidade de ensino receberá a transferência de qualquer aluno em 

Progressão Parcial, bem como lhe assegurará a recuperação da aprendizagem, na  

conformidade do Art. 4.º da Res. CEE Pleno n.º 3, de 3 de julho de 2.006, ainda que 

não ofereçam o ano em que ocorreu a Progressão Parcial. 

O certificado de conclusão do Ensino Médio somente poderá ser expedido 

quando o aluno for declarado aprovado em todos os conteúdos curriculares, 

inclusive no programa de estudos da Progressão Parcial, quando for o caso. 
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O aluno promovido parcialmente não pode ser submetido à classificação 

e/ou à reclassificação. 

 

8.8.5 Do Avanço (Classificação e/ou à Reclassificação) 

O aluno que ao longo do ano letivo, demonstrar grau de desenvolvimento e 

rendimento superiores aos dos demais, comprovado por avaliações qualitativas, e 

atestado pelo Conselho de Classe, de forma circunstanciada, pode ser promovido 

para série compatível com o seu grau de desenvolvimento, independentemente da 

aferição a que deve submeter-se o aluno de outra unidade escolar. 

O aluno oriundo de outra unidade escolar, do Brasil ou do exterior, poderá, 

no ato da matrícula, ter aferido seu grau de desenvolvimento e experiência, por meio 

de provas de redação versando sobre tema relevante da atualidade, além de provas 

discursivas em todas as áreas de conhecimento que compõem a base comum 

nacional e de entrevista com o conselho de Classe, com a finalidade de verificar-se 

se ele acha em condições de ser promovido, por reclassificação, para série mais 

elevada, o aluno só não poderá ser reclassificado para o ano mais elevado, na 

hipótese de encontrar-se retido ou em dependência (Progressão Parcial). 

A classificação somente pode ser aplicada ao aluno que, comprovadamente, 

não possuir escolarização anterior ou se achar fora do Sistema Educativo há mais 

de 1 (UM) ano, e que demonstrar, de forma satisfatória, grau de desenvolvimento e 

experiência compatíveis com aqueles exigidos no ano/série/semestre/período para a 

qual for submetido à avaliação. 

As provas de reclassificação e classificação devem ser elaboradas, 

aplicadas, avaliadas e registradas em ata própria, por banca examinadora, composta 

por professores licenciados que lecionam nesta Unidade de Ensino, as disciplinas 

das áreas de conhecimento objeto de avaliação, nomeada pelo Conselho de Classe, 

e que se responsabilizará, para todos os fins legais, por seu conteúdo e conceitos 

emitidos. 

O aluno classificado deve, obrigatoriamente, cursar, com êxito, todas as 

horas e disciplinas especificadas na matriz curricular, sob pena de não serem 

considerados válidos os estudos realizados, de forma incompleta, na série ou 

segmento, para o qual for classificado. 
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O aluno, de qualquer nível ou modalidade, que for classificado diretamente 

para a série correspondente ao terceiro ano do ensino médio, deve cursar, com 

êxito, oitocentas horas de trabalho escolares presenciais, distribuídas em, no 

mínimo, duzentos dias letivos, sob pena de não se lhe reconhecer o certificado de 

conclusão desse nível de ensino. 

 

8.8.6 Da adaptação de estudos 

Os estudos de adaptação deverão ocorrer quando o aluno transferido 

apresentar no ato da matrícula, histórico escolar com modelo curricular diferente. O 

aluno poderá complementar e/ou ajustar o seu histórico escolar através de 

trabalhos/atividades realizados extraclasse. 

 

8.8.7 Do aproveitamento de estudos 

O aproveitamento de estudos é o processo de reconhecimento de 

conhecimentos formalmente adquiridos pelo educando e devidamente avaliado no 

decorrer de um ano letivo para prosseguimento ou conclusão de estudos (Art. 56. 

Res. CEE/CP nº 03/2018). 

Dessa forma, quando o aluno comprovar estudos em língua estrangeira, que 

foram ou estão sendo realizados em instituições especializadas credenciadas pelo 

Conselho Estadual de Educação, poderá ter seus estudos aproveitados na série que 

estiver cursando em Estabelecimento de Ensino autorizado ou reconhecido pelo 

Conselho Estadual de Educação. 

Mas, para isso, o aluno será submetido a avaliação, devendo demonstrar 

aproveitamento igual ou superior ao mínimo previsto para promoção nesta U.E. 

Será facultado ao aluno matriculado em curso regular ou de formação 

continuada requerer o aproveitamento de estudos. No “Requerimento”, o aluno 

deverá indicar os componentes curriculares em que deseja efetuar o aproveitamento 

de estudos e anexar os documentos comprobatórios ou indicar as formas pelas 

quais adquiriu os conhecimentos e habilidades. Este “Requerimento” será analisado 

por uma comissão técnico-pedagógica definida pelo Diretor da Unidade Escolar, 

levando em consideração as peculiaridades de cada solicitação. A comissão poderá 

determinar ou não a aplicação de avaliações para comprovação dos conhecimentos 

e/ou habilidades. 
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8.9 Professores Conselheiros de Turma 

O Colégio é espaço de construção, sistematização, apropriação e 

socialização do conhecimento. Ao mesmo tempo pela pluralidade de ideias, valores 

e as múltiplas formas de expressar os mesmos, torna-se também espaço de 

conflitos, oposições. Toda essa complexidade pode ser fator de crescimento 

profissional, institucional e humano, mas ao mesmo tempo se não bem gestada 

pode ser entrave aos processos de aprendizagem e geradores de angústia, 

insatisfação, intolerância. Conflitos, agressividade mútua, gera insatisfação, 

angústia, compromete a aprendizagem. Sem um entendimento mínimo e tolerância 

é impossível se estabelecer um ambiente uma relação que favoreça o aprender.  

Portanto, com o objetivo de aumentar níveis de aproximação entre 

professoras, alunos e toda a comunidade escolar, estabelecer estratégias de luta 

contra a indisciplina e os desestímulos entre alunos e educadores e compreender o 

perfil da cada turma, seus problemas, limites e possibilidades a cada início do ano 

letivo, eleger-se há o professor conselheiro de turma, função que somente poderá 

ser exercida por um docente do CEPMG 13 de Maio. Atitudes necessárias ao 

Professor Conselheiro de turma: 

✓ Ter visão clara dos objetivos escolares e transmiti-la; 

✓ Estar aberto ao diálogo; 

✓ Estimular e criar condições para compartilhar informações; 

✓ Preparar pessoas para situações adversas; 

✓ Ter facilidade de expressão e comunicação; 

✓ Ter atitude inovadora; 

✓ Apresentar postura ética. 

 

8.9.1 Processo de seleção para Professor Conselheiro de turma 

✓ A escolha será feita através de eleições entre os alunos de cada 

turma; 

✓ A eleição será realizada semestralmente com apoio da equipe 

pedagógica, sendo que o conselheiro; 

✓ Será escolhido 01 (um) conselheiro por turma; 

✓ Os Conselheiros deverão ter comprometimento na participação nas 

atividades demandadas; 
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Atribuições do Conselheiro de Turma: 

✓ Analisar e conhecer o perfil da turma no que ser refere ao 

aproveitamento, disciplina, frequência, etc. 

✓ Estabelecer diálogo junto a turma de sua responsabilidade no sentido 

de incentivá-la, sensibilizá-la proporcionando momento de reflexão e 

discussão que favoreça a melhoria do perfil da turma; 

✓ Receber informações dos colegas sobre a turma, registrar os 

problemas e encaminhá-los oficialmente aos setores competentes; 

✓ Representar a turma sob sua responsabilidade no conselho de classe; 

✓ Informar a turma do resultado de reuniões e atividades participadas; 

✓ Ser o interlocutor entre a turma, os docentes e a coordenação de 

curso e vice-versa; 

✓ Participar das reuniões a que for solicitado a sua presença; 

✓ Transmitir, integral e fielmente as decisões, orientações, ponderações 

e instruções recebidas à turma representada. 

 

8.10 Chefe geral, chefe e subchefe de Turma 

A gestão escolar democrática e participativa deve priorizar a união de todos 

os segmentos envolvidos no funcionamento da estrutura organizacional. A equipe 

gestora deve traçar um trabalho conjunto de cooperação com a comunidade escolar 

em prol do ensino-aprendizagem com objetivos, metas, estratégias e ações que 

busquem melhorar o convívio dos alunos, funcionários, professores, pais, ou seja, 

toda comunidade escolar. Por isso, nesta U.E. os alunos têm/terão assegurado o 

direito de ter representante que é direcionando com apoio da Equipe Disciplinar. 

Assim cada turno terá Chefe Geral e Subchefe Geral, e cada turma terá o seu chefe 

e Subchefe que será o principal articulador entre a turma, a qual representa, e os 

profissionais que atuam no espaço escolar. A escolha é feita a cada quinze dias, por 

ondem de chamada com apoio da Divisão Disciplinar.  

A chefia geral será exercida por alunos do último ano do CEPMG 13 de 

MAIO, de cada turno, e terá como auxiliar outro aluno da mesma série, que será o  

Subchefe Geral, tendo suas funções delimitadas no Artigo 257 do Regimento 

Escolar do CEPMG 13 de Maio.  
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Já o Chefe de Turma será determinado por escala entre os integrantes da 

respectiva turma, sendo auxiliado por outro aluno, que será o Subchefe de Turma, 

sendo que suas competências são respaldadas pelo Artigo 258 do Regimento 

Escolar do CEPMG 13 de Maio.   

 

8.11 Agente Jovem 

8.11.1 Metodologia do Projeto Jovem de Futuro - Agente Jovem. 

Agente Jovem é uma iniciativa que estimula o estudante a compartilhar 

objetivos e a participar da mobilização da comunidade escolar Considerado 

essencial para o êxito das ações do Jovem de Futuro nas escolas públicas de 

Ensino Médio, o Agente Jovem atua como protagonista do processo de mobilização 

da comunidade escolar. Contribui para a conquista de objetivos pactuados, como a 

melhoria da qualidade do ensino, dos índices de frequência e do clima coletivo, 

compartilhando desafios e as metas estabelecidas no planejamento estratégico da 

instituição. Os estudantes promovem e divulgam ações relacionadas ao projeto, 

além de atividades culturais, esportivas e vinculadas à preservação do meio 

ambiente. 

O Conselho dos Agentes Jovens possui o REGIMENTO – CENTRO 

ACADÊRMICO DOS AGENTES JOVENS criado no ano de 2017, com a orientação 

da coordenadora do Projeto Jovem de Futuro – ProEMI/JF (Ensino Médio Inovador), 

Arliene de Brito Lima. 

O Conselho dos Agentes Jovens será a instância intermediária e deliberativa 

do Conselho Geral Colegiado dos Agentes Jovens, é o órgão de representação 

exclusiva dos estudantes, constituído somente pelos representantes e vice – 

representantes de turmas, eleitos anualmente pelos alunos de cada turma. 

 

8.12 Reuniões Pedagógicas 

As reuniões pedagógicas nesta U.E. acontecem mensalmente nos dias do 

Trabalho Coletivo ou extraordinariamente quando for necessário. Para uma gestão 

democrática com mecanismos mais coletivos e participativos - Ação coordenada, 

com propósitos muito bem definidos, com atribuição de responsabilidades e  
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condições previamente estabelecidas. Onde discutem o andamento das ações 

programadas no Plano de Ação dirigido (PAD); no Projeto Jovem de Futuro 

(ProEMI/JF); sobre o Processo Ensino aprendizagem englobando formas, maneiras, 

metodologias diferenciadas para recuperar o aluno com baixo rendimento escolar, 

onde professores e coordenadores trabalham juntos para solucionar problemas 

surgidos no dia a dia com alunos. Além de atender as determinações/orientações da 

SEDUC. 

 

8.13 Planejamento Escolar 

“O processo e o exercício de planejar referem-se a uma antecipação da 

prática, de modo a prever e programar as ações e os resultados desejados, 

constituindo-se numa atividade necessária à tomada de decisões.” (LIBÂNEO, 2001, 

p. 123) 

O planejamento é feito antes do início do ano letivo, com a participação de 

toda a equipe docente e pedagógica. Nele são estabelecidos os objetivos a serem 

atingidos e a previsão das ações, tanto pedagógicas como administrativas. Este tem 

a característica de ser flexível, isto é, pode ser modificado de acordo com a 

realidade de cada turma, bem como de seu desenvolvimento ou dificuldades 

encontradas ao longo do processo. 

Após cada Conselho de Classe e Trabalho Coletivo os professores 

(re)planejam as ações e projetos que não deram certo a fim de que se atinge um 

ensino de qualidade a todos os alunos matriculados. 

 

8.13.1 PAD – Plano de Ação Dirigido  

Planejamento de Ação Dirigida é o Projeto maior da U.E. em que todos os 

outros estão inseridos nele. As ações são de ordem pedagógica e financiável. São 

dimensões contempladas no Plano de Ação Dirigido: gestão escolar democrática; 

prática pedagógica; avaliação; acesso, permanência e sucesso na escola; ambiente 

educativo e formação dos profissionais da escola. 

 

8.14 Reuniões com os pais 

Pensar a gestão democrática implica os horizontes históricos, políticos e 

culturais em que se encontram as instituições educativas, objetivando alcançar a  
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cada dia mais autonomia. Quando falamos em autonomia, estamos defendendo que 

a comunidade escolar tenha um grau de independência e liberdade para 

coletivamente pensar, discutir, planejar, construir e executar seu Projeto 

Pedagógico, entendendo que neste está contido o projeto de educação ou da escola 

que a comunidade almeja, bem como estabelecer os processos de participação no 

dia-a-dia. 

Portanto almejamos garantir a efetivação da participação dos pais dos 

alunos, acreditamos na vivência de dinâmicas coletivas de participação nas esferas 

de poder e de decisão, pois os processos de participação, cuja natureza, caráter e 

finalidades se direcionam para a implementação do poder por meio de mecanismos 

de participação envolvendo os atores e o seu papel nesse processo. 

Para informar o resultado do processo ensino-aprendizagem as reuniões 

serão logo após o Conselho de Classe de cada Bimestre. Porém, os pais e/ou 

responsáveis podem comparecer U.E quando almejar, desde que, seja no horário 

em que seu filho estiver matriculado devido cada coordenador pedagógico ser 

responsável pelo turno em que atua. Os pais e/ou responsáveis dos alunos com 

baixo rendimento escolar serão convocados quando necessário, e, os registros de 

comparecimentos serão registrados em livro de ata e outros cadernos de registros 

designados para esse objetivo. 

 

8.15 Estágio não obrigatório 

Segundo a Lei nº 11, 788 de 25 de setembro de 2008, em seu Art. 1°, o 

estágio está assim especificado: 

 
Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 
de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino 
médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, 
na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

 

Mas, o estágio pode ser de duas maneiras, sendo: Estágio Obrigatório e 

Estágio não obrigatório. No § 1o do Art. 2º define “Estágio obrigatório” como sendo 

aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma. Já, o estágio não obrigatório é aquele  
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desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 

obrigatória (§ 2o. Art. 2º). 

Nesse contexto, o CEPMG 13 de Maio oferece o estágio não obrigatório aos 

estudantes da rede pública estadual que foram ou são contemplados com o 

programa de estágios através da parceria com os agentes de integração: Centro de 

Integração Empresa – Escola – CIEE, e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL. 

No CEPMG 13 de Maio, o estágio tem acompanhamento efetivo pelo 

professor orientador e/ou de outro que seja indicado pela equipe gestora e por 

supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios e por menção 

de aprovação final. 

O não cumprimento de qualquer um dos incisos do Art. 3º, subscrito, ou de 

qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de 

emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da 

legislação trabalhista e previdenciária. 

 
I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 
especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela 
instituição de ensino; II – celebração de termo de compromisso entre o 
educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; III – 
compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
previstas no termo de compromisso. 

 

Por isso, esta instituição de ensino atende Art. 7o e seus incisos que 

afirmam: são obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de 

seus educandos: 

I. celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu 

representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou 

relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 

condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, 

à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário 

e calendário escolar; 

II. avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua 

adequação à formação cultural e profissional do educando; 
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III. indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, 

como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades 

do estagiário; 

IV. exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior 

a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; 

V. zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o 

estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas 

normas; 

VI. elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos 

estágios de seus educandos; 

VII. comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, 

as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

 

8.16 Dos programas que o Colégio participa 

Com a necessidade de se ampliar tempos, espaços e oportunidades 

educativas para os alunos da rede estadual de ensino, através do contato com os 

conhecimentos e os equipamentos sociais e culturais existentes na escola ou no 

território em que ela está situada, são desenvolvidas atividades integradas ao 

Currículo Escolar, que oportunizam a aprendizagem e visam ampliar a formação do 

aluno. 

 

8.16.1 Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 

 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma 

realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como 

objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. 

Voltado para os professores de Matemática das escolas públicas e para os 

alunos de licenciatura em Matemática, o programa quer estimular atividades 

extraclasse com o uso dos materiais da OBMEP, tais como provas e Bancos de 

Questões. 
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8.16.2 Goiás na ponta do lápis 

“Goiás na Ponta do Lápis”, são edições de concurso de redação promovido 

pelo jornal Tribuna do Planalto em parceria com a Secretaria de Estado da 

Educação – SEDUCE. 

O concurso, que é realizado anualmente, promove debates, estimula a 

cidadania e revela novos talentos é composto de três fases de seleção das 

redações: na primeira, cada escola é responsável pela correção e seleção dos dois 

melhores textos, por categoria. Na segunda fase, a subsecretaria, através do seu 

departamento pedagógico indica os dez primeiros lugares por modalidade e a ordem 

de classificação de cada concorrente selecionado. As redações são encaminhadas 

para o jornal Tribuna do Planalto. A terceira etapa da seleção tem período de análise 

das redações em Goiânia, feito por comissão específica. 

O “Goiás na Ponta do Lápis” tem cinco categorias: a) Alunos do 4º e 5º ano 

do Ensino Fundamental; b) Alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental; c) Alunos 

do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental; d) Estudantes de Educação de Jovens e 

Adultos do Segundo Segmento (EJA – Ensino Fundamental); e) Estudantes do 

Ensino Médio, incluindo os do EJA. 

 

8.16.3 Olimpíadas de Língua Portuguesa 

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é um concurso de 

produção de textos para alunos de escolas públicas de todo o país, do 5º ano do 

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Iniciativa do Ministério da 

Educação e da Fundação Itaú Social, com coordenação técnica do Centro de 

Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – CENPEC. 

O concurso é bienal, por isso, em 2017, não haverá nova edição da 

Olimpíada de Língua Portuguesa. Este ano, o foco do Programa Escrevendo o 

Futuro está nas ações de formação de educadores. O Programa Escrevendo o 

Futuro entende a leitura e escrita como práticas sociais: a língua é viva e usada a 

todo instante, na família, na escola, no trabalho, na comunidade. Nesse sentido, 

contribui para a melhoria do ensino da leitura e escrita nas escolas públicas de todo 

país, por meio de ações de formação para educadores envolvidos no ensino da 

Língua Portuguesa. 
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8.16.4 Das ações de combate à evasão e às drogas 

Ações para combate à evasão, repetência, são desenvolvidas por meio do 

Acompanhamento e Monitoramento dos alunos infrequentes com o auxílio do 

técnico escolar e do Conselho Tutelar. E, para a prevenção ao uso de drogas e à 

prática do bullying escolar (Lei 17.151/2010), procurando articular todos os setores 

da escola na busca de melhor qualidade de ensino, juntamente com a promoção de 

palestras. Pois acreditamos que o conhecimento com bases teóricas sólidas e sérias 

pode auxiliar no combate ao uso indevido de drogas. Bem como, a formação do 

professor é fundamental para que aconteça esse processo educativo de educar 

nossos educandos para a vida, considerando o contexto social em que vivem 

nossos alunos. Os professores trabalham de forma articulada o contexto social dos 

alunos e aos conteúdos ofertados pelas disciplinas do Currículo, o tema prevenção 

ao uso indevido de Drogas. 
 

A prevenção ao uso indevido de drogas, no âmbito das escolas 
públicas estaduais, pode ser entendida como um processo complexo e 
desafiador que requer um tratamento adequado, cuidadoso e 
fundamentado teoricamente, por meio de conhecimentos científicos 
desprovidos de preconceitos e discriminações. (Fátima Ykiko 
Yokohama. In: Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – Cadernos 
Temáticos: Desafios Contemporâneos Modernos. Seed/PR. Pág. 07-
2008). 

 

8.16.5 Da conscientização, prevenção, diagnose e combate ao “bullying” e 

cyberbullying. 

A prática de bullying afeta diretamente direitos individuais, (cidadania, 

igualdade, dignidade) circundados por princípios constitucionais. 

Ações para combater o cyberbullying e o bullying ,são desenvolvidas de 

forma a envolver de forma lúdica e atrativa os estudantes e suas famílias na 

discussão sobre a necessidade de respeito à singularidade e diversidade de todos 

no ambiente educacional, nas reuniões e eventos além de contar com os Agentes 

Jovens, no envolvimento com ações que contribuem para mudar a realidade escolar, 

por meio do diálogo e do enfrentamento destes problemas. Além de promover 

trabalho interdisciplinar com literaturas voltadas para o tema e estímulo à leitura e a 

produção de textos. 
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8.16.6 Da conscientização dos direitos e deveres da criança e adolescente 

ECA 

A Conscientização dos direitos e deveres da criança e adolescente ECA é 

feita através da integração aos conteúdos de forma interdisciplinar, monitorado pela 

coordenação pedagógica e tem como objetivo principal contribuir para que hábitos, 

atitudes e valores éticos e morais possam ser desenvolvidos dentro da escola, para 

que os estudantes valorizem o saber social e o conhecimento acumulado 

historicamente, assumam a corresponsabilidade pelo aperfeiçoamento da 

sociedade, a participação da vida pública, sendo solidários, respeitando as ideias e 

sentimentos alheios, valorizando a família, a comunidade escolar, os espaços de 

identidade, de pertencimento e outros. 

 

8.16.7 Do atendimento educacional aos educandos 

O atendimento educacional aos educandos é realizado aos alunos que se 

encontram impossibilitados de frequentar a escola, em virtude de situação de 

internamento hospitalar ou tratamento de saúde, permitindo-lhes a continuidade do 

processo de escolarização, a inserção ou a reinserção em seu ambiente escolar. O 

nosso objetivo enquanto instituição será garantir aos alunos pacientes ou em 

tratamento domiciliar um conjunto de ações, que lhes possibilite a continuidade das 

suas atividades escolares, reintegrando-o à escola aqueles que estão fora do 

contexto de ensino, incentivando o crescimento e desenvolvimento intelectivos e 

sócio-interativo, fortalecendo o vínculo entre o aluno paciente e o seu processo de 

aprendizagem, amenizando a trajetória acadêmica durante o seu período de 

internação hospitalar ou exercício domiciliar. 

 

8.16.8 Do uso dos recursos tecnológicos 

A área tecnológica tem tomado uma proporção grandiosíssima ao longo dos 

anos. As escolas, no entanto, por ser parte indissociável desta sociedade crescente 

(tecnologicamente falando) sentiu a necessidade de apropriar-se também do uso 

das tecnologias como um instrumento de difusão e propagação da educação. 

Portanto são propostas ações pedagógicas, sistematizadas e contínuas, 

utilizando a integração das TICs no cotidiano escolar, além de outras práticas 

docentes que possam contribuir para melhoria no desenvolvimento do processo  
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ensino- aprendizagem, com vista à elevação dos índices de aprovação e diminuição 

da evasão escolar, utilização contínua dos recursos tecnológicos e midiáticos no 

fazer pedagógico como: 

I. Viabilizar e/ou realizar a inclusão dos recursos tecnológicos e 

midiáticos nos planejamentos de aula dos professores e projetos 

interdisciplinares e multidisciplinares, além de outras práticas 

inovadoras, visando à implementação da metodologia de ensino e do 

alcance de melhores resultados em motivação e aprendizagem dos 

estudantes, na apropriação e/ou construção do conhecimento; 

II. Acompanhar e avaliar o desempenho bimestral e anual da equipe 

pedagógica, professores e estudantes, através do rendimento escolar 

alcançado, mediante uso constante dos recursos tecnológicos e 

midiáticos para operacionalização do currículo escolar, além de outras 

práticas docentes adotadas no exercício da função. 

 

8.17 Das Campanhas 

 

8.17.1 Semana do Trânsito e Saúde 

O trânsito está presente na vida de estudantes e adultos e a educação para 

o trânsito não se constitui na formação de condutores, mas objetiva a formação do 

cidadão consciente de seus direitos e deveres perante a sociedade e como o 

trânsito faz parte da vida das pessoas. 

Integrado no currículo escolar, essa proposta é muito importante, pois cada 

estudante pode reconstruir e reelaborar outras noções relacionadas com o trânsito, 

principalmente em relação a sua atuação como ator deste complexo sistema de 

locomoção em que todos estão inseridos. 

A principal construção está relacionada com a mudança de papéis que 

diferentes atores do trânsito, como o pedestre, o ciclista, o motociclista, o motorista 

de automóvel, o motorista de ônibus, o motorista de caminhão e de veículos 

pesados, que estão em constante relação nas vias, também compreenderam que 

mesmo as pessoas que são motoristas ou que não estão dirigindo influenciam no 

trânsito e têm responsabilidade pelos atos ali praticados. 
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8.17.2 Valorização do idoso 

O envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da 

expectativa de vida, devido ao avanço no campo da saúde e à redução da taxa de 

natalidade. Os desafios trazidos pelas experiências vividas pela população têm 

diversas dimensões e dificuldades, mas nada é mais justo do que garantir ao idoso a 

sua integração na comunidade. Nesse sentido, a U.E. preocupa-se e se propõe a 

trabalhar com seus alunos os conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, 

ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir 

conhecimentos sobre o assunto, conforme o art.22, da lei 10.741/2003 que dispõe 

sobre o Estatuto do Idoso. 

 

8.17.3 Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena  

O ensino sistemático de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na 

Educação Básica, conforme Resolução CNE/CP nº1, junho de 2004 e a História do 

Paraná - Lei 13.381/2001, refere-se, em especial, aos componentes curriculares de 

Arte, Literatura e História, tendo por objetivo o reconhecimento e valorização da 

identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de 

reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, 

ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. A inclusão dos conteúdos de História do 

Goiás nos currículos da educação básica, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, 

objetivando a formação de cidadãos conscientes da identidade, do potencial e das 

possibilidades de valorização do nosso Estado. Para a aprendizagem dos conteúdos 

curriculares, a unidade oferece atividades por diversas abordagens metodológicas, 

promovendo a incorporação dos elementos formadores da cidadania goiana, com o 

estudo das comunidades, municípios e regiões do Estado. 

  

8.17.4 Educação Socioambiental 

O tema Educação Ambiental, segundo a Lei nº 9795/99, é trabalhado 

durante o ano letivo e abordado de diferentes maneiras em todas as disciplinas. 

Descaracteriza-se como um problema isolado e independente do fator histórico, 

político, social e econômico, ou seja, é visto em sua totalidade. A escola procura dar 

ênfase ao assunto já abordado e entendido pelos alunos, durante a semana do meio 

ambiente, onde a escola em parceria com professores de todas as disciplinas,  
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organiza atividades relacionadas ao tema e é realizada então uma gincana que 

consiste em diferentes apresentações e exposições de trabalhos feitos pelos alunos. 

A Educação Ambiental deve se constituir uma verdadeira atmosfera de 

escola, de vida, algo constante, como o ar que se respira. Nesse trabalho, estamos 

considerando todas atividades de Educação Ambiental, tanto no sistema informativo 

como no avaliativo, parte do programa curricular. 

Foi instituída a última semana do mês de março como a Semana de 

Conscientização do Uso Sustentável da Água. E tem o objetivo de promover ações 

pedagógicas para conscientização da comunidade escolar, a respeito da situação da 

água potável em nossa sociedade, bem como sua conservação para as gerações 

futuras. 

A Semana é dedicada ao desenvolvimento de ações educativas acerca do 

uso sustentável da água, com envolvimento da escola, família e sociedade. Para a 

comemoração serão realizadas seminários, palestras, visitas de campo a unidades 

de conservação e parques ecológicos, às estações de tratamento de água e esgoto, 

além de atividades artísticas e culturais. 

Buscamos fundamentos conceituais, não só em relação a Educação 

Ambiental, mas também a Cidadania e Direitos humanos, o Enfrentamento a 

Violência na Escola, a Prevenção ao uso indevido de drogas e a Educação Fiscal.  

Levando em consideração o aumento no número de casos de Dengue, 

buscamos de formas efetivas, ações pedagógicas conscientizadoras no ambiente 

escolar. 

 

A U.E. promove então, atividades e ações que melhor se adaptam a 

realidade as quais são planejadas e organizadas para que aconteçam na última 

semana do mês de novembro (Semana D - Dengue). 

Independentemente das atividades e ações realizadas, a temática sobre a 

dengue será ser abordada teoricamente em sala de aula por todos os professores 

envolvidos no processo. 

 

8.18 Dos Projetos 

Os projetos são organizados nas áreas do conhecimento, articuladas aos 

componentes curriculares, nos seguintes Macrocampos: Aprofundamento da  
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Aprendizagem, Experimentação e Iniciação Científica, Cultura e Arte, Esporte e 

Lazer, Direitos Humanos, Mundo do Trabalho e Geração de Rendas. 

 

8.18.1 Projeto Educando Para a Liberdade 

O programa consiste em oportunizar aos detentos que não tiveram acesso à 

educação na idade correta acesso ao Ensino Fundamental, 

O projeto é desenvolvido no Presídio Municipal de Alexânia desde 2010, 

iniciando com a modalidade EJA 1ª Etapa, com professor da rede estadual de 

ensino, no turno matutino. E a partir do ano de 2017 passou a ser ofertado a 2ª 

Etapa (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) para que os detentos possam dar 

continuidade aos estudos. 

 

8.18.2 Projeto Jovem de Futuro  

O Projeto Jovem de Futuro é fruto de uma parceria da Secretaria de 

Educação e Instituto Unibanco, este projeto reúne ações, métodos e tecnologias que 

proporcionam às escolas de Ensino Médio um modelo de gestão abrangente e 

participativo, focado em resultados. 

A melhoria da qualidade da escola e do ensino depende de um processo 

que garanta a autonomia da comunidade escolar (direção, professores, alunos e 

pais) na identificação dos fatores que interferem nos resultados de sua ação 

educativa, além da concepção, implantação e avaliação de um Plano Estratégico de 

Melhoria de Qualidade. 

O Projeto Jovem de Futuro também parte do pressuposto de que cada 

escola apresenta especificidades que devem ser apuradas e respeitadas, ou seja, 

que cada escola apresenta necessidades específicas, relacionadas ao clima escolar 

ou ao apoio e desenvolvimento de projetos pedagógicos. Considerando a 

pluralidade de circunstâncias das escolas, e as múltiplas dificuldades que 

encontram, o Projeto prevê a cuidadosa elaboração de um Plano Estratégico de 

Melhoria de Qualidade, cujo sucesso dependerá de uma análise preliminar e 

minuciosa das condições e deficiências de cada escola, passo necessário para a 

imaginação e a realização das soluções adequadas. A execução do Projeto Jovem 

de Futuro está orientada para o alcance de algumas metas fundamentais: 
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✓ reduzir em 40% os índices de evasão/abandono escolar, desta etapa 

de escolaridade; 

✓ aumentar a média da escola, do Ensino Médio em, no mínimo, 25

 pontos; 

✓ diminuir em 50% o percentual de alunos no padrão de desempenho 

“Baixo”, nas disciplinas avaliadas. 

Como consequência, o projeto tem ainda como meta a melhoria do IDEB – 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - das escolas envolvidas. Nesse 

passo, vale lembrar que o IDEB é constituído por indicadores de rendimento e fluxo 

escolar, em harmonia com as metas fundamentais do Projeto Jovem do Futuro. 

 

8.18.3 Feira de Ciências 

Este projeto atende aos alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e da 

1ª a 3ª Série do Ensino Médio. É um evento anual que visa incentivar a produção 

científica, oportunizando a apresentação de pesquisas através de projetos e 

experimentos, além de auxiliar na divulgação da Ciência. 

 

8.18.4 Praticando o Civismo na Escola  

A comemoração da “Semana da Pátria” é indispensável em nossas escolas, 

pois proporciona aos alunos, professores e demais funcionários a oportunidade de: 

Conhecer e valorizar os direitos e deveres de todos nós, cidadãos; Desenvolver 

atitude de respeitar o que é nosso; Despertar atitude de amor a nossa pátria e o 

senso crítico dos conteúdos propostos/abordados na letra do Hino Nacional;  

Despertar o sentimento de civismo; formar conceito de Pátria; reconhecer a 

Bandeira como Símbolo da Pátria; reconhecer o Hino Nacional e outros como 

Símbolos da Pátria e valorizar os símbolos da nossa Pátria. 

 

8.18.5 Semana do Estudante 

Faz-se necessário uma busca cada vez maior pela valorização dos estudos 

e acima de tudo de aluno que estuda e sabe dedicar o seu tempo nas atividades de 

aprendizado constante. Estudar é sim uma profissão e como qualquer outra merece 

o devido respeito, valor e nossa escola deseja reconhecê-lo através deste projeto. 
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Tendo por base a formação integral do aluno, pensou na realização de um 

projeto que desperte a consciência do aluno sobre a importância da trajetória do 

ensino fundamental no contexto histórico mundial e, por isso a necessidade de uma 

semana recreativa, no mês de agosto, diversificada, animada, esportiva e cultural 

para a comemoração da semana do estudante. 

 

8.19 Dos recursos financeiros  

 

A autonomia da gestão escolar atualmente faz com que haja melhorias nos 

focos de aprendizagens, pois o gestor hoje tem em suas mãos o conhecimento das 

necessidades básica da escola e junto à comunidade escolar planeja e executa 

ações de melhorias da realidade, conforme as condições financeiras à qual está 

inserido. Os recursos são viabilizados através do PDDE e são administrados pelo 

gestor com a participação e fiscalização do Conselho Escolar e Conselho da UEX: 

CONSELHO ESC. “ITATIARA OLIVEIRA CARDOSO” – CNPJ n.º 00.674.959/0001 

– 02, entidade jurídica, criado em 1995, cujo nome foi dado em homenagem a uma 

ex-aluna. Recebe recursos dos programas que beneficiam o ensino aprendizagem. 

Além disso, é a entidade que pode receber doações de forma voluntária dos pais, 

alunos, professores, pessoal do administrativo e comunidade em geral. 

A Associação de Pais, Mestres e Funcionários – APMF do COLÉGIO 

ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS 13 DE MAIO é órgão auxiliar e 

representativo criado para mediar os interesses do CEPMG e da sua comunidade 

escolar, possui estatuto próprio e se organizará segundo suas disposições e não 

intervirá nas atividades administrativas, financeiras e pedagógicas do CEPMG, 

porém estabelecerá estreito canal de comunicação com seu Comando e Direção, 

visando colaborar com o alcance de seus objetivos; A entidade poderá receber 

contribuições voluntárias de seus associados e demais seguimentos da comunidade. 

A contribuição voluntária será destinada a prover as despesas gerais do CEPMG 

para a melhoria do ensino e na forma estabelecida em seu estatuto. 

Nossos recursos financeiros são oriundos do: 
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8.19.1 PROESCOLA – Programa Dinheiro Direto na Escola 

Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola – PROESCOLA, com o 

objetivo de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, em conformidade 

com a Lei Nº 13.666, de 27 de julho de 2000. 

Recursos financeiros destinados a garantir a realização das ações 

planejadas do Plano de Ação Dirigido (PAD), as quais são planejadas por todos 

envolvidos no processo ensino aprendizagem, com a finalidade de manutenção de 

materiais de expediente, pedagógico e mobiliário. Enviado em duas parcelas 

anualmente, diretamente para a conta da escola. 

 

8.19.2 PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola 

Implantado em 1.995, o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) é uma 

ação do Ministério da Educação, executada pelo FNDE (Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação), que consiste no repasse de recursos diretamente 

às escolas estaduais e municipais do ensino fundamental com mais de vinte alunos 

matriculados, além de escolas de educação especial mantidas por ONGs 

(Organizações não-governamentais), desde que registradas no CNAs (Conselho 

Nacional de Assistência Social) 

Programa Dinheiro Direto na Escola, verba do Governo Federal, destinada a 

aquisição de manutenção de pequenos reparos na rede física, mobiliário, materiais 

de expediente, prestação de serviço, capacitação de profissionais da educação; 

avaliação da aprendizagem; implementação de projeto pedagógico; 

desenvolvimento de atividades educacionais, etc. 

 

8.19.3 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

 

Os recursos para aquisição de gêneros alimentícios são provenientes do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), repassado pela Secretaria da 

educação diretamente para a conta da Merenda Escolar desta Unidade. 

A verba recebida é de R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) por dia para 

cada aluno do Ensino fundamental, Médio e EJA, sendo que, R$ 0,30 (trinta 

centavos) são do recurso FNDE e 30% desse recurso gasto com agricultura familiar  
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de acordo com a Resolução CD/FNDE Nº 38 de 16 de julho de 2009 e os R$0,14 

(quatorze centavos) restantes são do tesouro Nacional. 

O Programa Mais Educação recebe verba de 0,90 por dia para cada aluno. 

O cardápio é elaborado pela gerente de merenda escolar, tomando-se o 

cuidado de observar a listagem de alimentos proibidos, a quantidade estabelecida 

para cada refeição e o valor médio por refeição R$0,44 (quarenta e quatro 

centavos). 

É realizada cotação de preços em no mínimo três estabelecimentos, 

efetuando-se a compra dos gêneros no que oferece menor preço e tiver nota fiscal. 

Na prestação de contas da merenda escolar é exigido: notas fiscais, cópias 

dos cheques, extratos bancários com entradas e saídas de recursos, cardápio, 

balancete, planilhas orçamentárias, anexos (listagem de gêneros adquiridos, de 

cheques emitidos para cada fornecedor c/nº de Nota Fiscal e CNPJ, relatório do 

período) além do livro de movimentação de conta corrente. 

Todo o processo de aquisição de gêneros alimentícios e prestação de 

contas são fiscalizados pela comissão de execução financeira do Conselho Escolar. 

 

8.19.4 Comunidade Escolar e Local 

É a parceira da escola, sempre que solicitamos ao comércio local, somos 

atendidos com prendas para bingos, materiais alimentícios para os eventos 

escolares e contribuições com o caixa escolar de forma voluntária. 
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9 MARCO GEOGRÁFICO 

Refletindo sobre a educação, que queremos, percebe-se que, nas últimas 

décadas a mesma vem experimentando diversas mudanças destinadas, sobretudo, 

à democratização do acesso à educação. Por isso, à garantia de acesso soma-se 

a busca pela permanência dos sujeitos nos espaços escolares, alargando-se, 

assim, os anos de escolaridade dos cidadãos brasileiros. E, nesse contexto cabe a 

Geografia favorecer a identificação das interações possíveis entre os componentes 

de um dado espaço, bem como o produto de tais interações. Nessa ótica, os 

trabalhos efetivamente geográficos contribuem no sentido de permitirem a 

demarcação de semelhanças e distinções entre os espaços e, ao mesmo tempo, 

permitem compreender as aproximações e distanciamentos entre as 

espacialidades. 
 
O município de Alexânia, fundando em 14/11/1958, está situado às 

margens da BR 060, a 86,4 km da Capital Federal, Brasília, e a 119 km da Capital 

do Estado de Goiás, Goiânia segundo alguns sites de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BR-060 é uma rodovia federal radial brasileira. Seu ponto inicial fica na 

cidade de Brasília (DF), e o final, em Bela Vista (MS), na fronteira com o Paraguai. 

Passa pelo Distrito Federal e pelos Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

Fonte: Mapa mostrando a Rodovia BR 060 de Brasília a Goiânia. 
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/BR-
060_Trecho_GYN-BSB.jpg. Acesso: 06 jan. 2015. 
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Alexânia pertence ao Estado de Goiás, mas faz parte da Região Integrada 

de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), a qual é conhecida como 

“Região do Entorno de Brasília” conforme mostra os mapas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa mostrando a localização do município  
de Alexânia no Estado de Goiás 
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Goias_Municip  
_Alexania. svg. Acesso: 06 jan. 2015 

 

Fonte: Mapa da Região Integrada de desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno (RIDE)  
Fonte: SEPLAN – Secretaria de Planejamento do 
Estado de Goiás. Acesso: 06 jan. 2015 
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10 DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

Periodicamente será realizada uma avaliação institucional com professores, 

funcionários e pais para avaliar até que ponto o Colégio tem atendido às 

necessidades e metas do Projeto Político Pedagógico. 

O acompanhamento do projeto se dará em todos os momentos de 

planejamento das ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de 

cada ano letivo deve se elaborar o Plano de ação, definindo as ações a serem 

executadas no referido ano letivo. 

Cabe à direção e à Coordenação Pedagógica a responsabilidade de articular 

e proporcionar momentos para reflexão e implementação do PPP, seja nos 

encontros específicos com professores e professoras ou nos momentos que exigem 

a participação de toda a comunidade escolar. 

A avaliação acontecerá no final da realização de cada ação, envolvendo 

estudantes, professores, coordenação pedagógica e direção do Colégio e, no início 

de cada ano letivo deve acontecer uma avaliação sistemática com a participação de 

toda a comunidade escolar para avaliar se os objetivos e metas definidos foram 

alcançados no ano anterior e apresentar propostas para a realimentação e execução 

do Projeto Político Pedagógico no ano em curso. Essa avaliação ocorrerá nas 

reuniões pedagógicas com os pais, nos conselhos de classe e trabalhos coletivos. 
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11 DO REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS – REANP 

A Resolução 02/2020 – CEE, que trata do regime especial de aulas não 

presenciais no Sistema Educativo do Estado de Goiás, como medida preventiva à 

disseminação do COVID-19, normatiza o Regime Especial de Aulas não 

Presenciais. 

O Comandando de Ensino da Polícia Militar, seguindo as orientações da 

SEDUC através da Circular nº 3/2020 – CMDEPM-10274 estabeleceu as seguintes 

diretrizes, seguidas por esta Unidade Escolar:  

 

11.1 Comando/Direção e as Coordenações (Especiais, Pedagógicas e 

Disciplinares) 

Criação uma orientação geral de rotina de estudos para os alunos, nas quais 

deverão participar todo o Grupo Gestor e os Professores das disciplinas de Estudo 

Orientado e Projeto de Vida, com o cunho de auxiliar e facilitar o trabalho dos 

demais professores e todos os alunos da unidade;  

Criação do cronograma padrão de aulas e atividades, dividido por área do 

conhecimento para facilitar acesso e desenvolvimento de atividades,  sendo que os 

componentes curriculares de Língua Portuguesa (produção de texto, gramática e 

literatura) e Matemática, estarão em dia distinto: 

a. Ensino Fundamental 

Segunda Terça Quarta Quinta 

Prod.de Textual 8º e 9 Biologia 8º e 9º História Arte 

Gramática 8º e 9º Introd. a Física 8º e 9º Geografia Educ. Física 

Literatura 8º e 9º Introd. a Química 8º e 9º  Ens. Religioso 

Matemática Ciências da Natureza  LEM- Inglês 

Mat. Aplicada 8º e 9º   Est. Orientado 8º e 9º 

Língua Portuguesa   Noções e Cidadania 

 

b. Ensino Médio 

Segunda Terça Quarta Quinta 

Produção de Texto Biologia História Arte 

L. Portuguesa (Gramática) Física Geografia Educ. Física/ T. Educ. Física 

T. L. Portuguesa (Literatura) Química Filosofia Ens. Religioso 

Matemática Ciências Sociologia LEM- Inglês /T. Inglês 

Mat. Aplicada  Cultura Goiana Est. Orientado 

  A.P.E. e Sociais Ética e Cidadania 

   Projeto de Vida 
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11.2 Coordenação Pedagógica 

Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos professores, oferecendo o 

suporte necessário para o desenvolvimento das ações, e conferir se a execução 

está em conformidade com o currículo referência e o PPP. 

Estimulação do corpo docente a utilizar a plataforma GR8 Escolar para 

compartilhamento de atividades e conteúdos, com monitoramento e 

acompanhamento das atividades, dando o suporte necessário; acompanhamento 

dos relatórios disponibilizados plataforma GR8 Escolar que possibilitará materializar 

a execução do trabalho a distância, tanto do envio de material pelo corpo docente 

quanto o acesso dos alunos na plataforma, atendendo assim, a resolução do 

Conselho Educação de Educação e as orientações da SEDUC. 

A Coordenação Pedagógica deverá elaborar um horário de aulas dentro de 

cada turno (similar ao horário de aula presencial) para que o professor possa 

interagir virtualmente com os alunos, para os esclarecimentos necessários aulas on-

line e plantões tira dúvidas, otimizando o fluxo da dispensação de materiais e 

conteúdo, tentando assim minimizar os prejuízos pedagógicos com essa 

modalidade. 

 

11.3 Professor 

Desenvolvimento das aulas/atividades no ambiente virtual na plataforma do 

GR8 Escolar em conformidade com o Projeto Superintendência de Organização e 

Atendimento Educacional; 

Criação de e-mail por componente curricular (disciplina) para envio de 

atividades diversas e produção de texto, a fim de acompanhar o processo ensino 

aprendizagem; Acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas, alunos 

participantes e frequência de participação dos alunos; 

Orientação aos alunos quanto a rotina de estudo para evitar o acúmulo de 

atividades e não cumprimento dos prazos estabelecidos, com o apoio dos 

Professores das disciplinas de Estudo Orientado e Projeto de Vida. 

Planejar aulas on-line obedecendo o quadro de horários de aulas em tempo 

real. Durante as aulas (gravadas ou em tempo real) os professores deverão trajar o 

uniforme (jaleco da unidade). 

mailto:52043746@seduc.go.gov.br


CEPMG 13 DE MAIO 
Rua 86, Qd. 141 Lotes 01 a 20 – Setor 13 de Maio - CEP: 72 930 000 – Alexânia/GO 

Fone: (62) 3336 2079 - E-mail: 52043746@seduc.go.gov.br 
 

 

 

 
 

105 
105 

 

11.4 Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Diante da situação emergencial em que foi viabilizado o uso de ferramentas 

tecnológicas para efetivação do regime especial de aulas não presenciais com a 

criação do Ambiente Virtual de Aprendizagem onde os alunos acessarão as Salas 

virtuais contendo todos os componentes curriculares do curso com as seguintes 

ferramentas: AULAS – FÓRUNS – ATIVIDADES. 

AULAS – disponibilização das aulas elaboradas pelos professores em forma 

de textos, links, slides, vídeos, etc.. 

FÓRUNS – interação aluno/professor, “tira dúvidas” e postagem de 

atividades. 

ATIVIDADES – atividades disponibilizadas para serem executadas na 

plataforma. 

Aos alunos, que não possuem o acesso a Internet (principalmente alunos de 

zona rural), todo o material será disponibilizado de forma física. 

O Reitero que todas as ações desenvolvidas, obedecerão aos critérios de 

isolamento social e recomendações do Ministério da Saúde. 

 

11.5 Ciclos letivos 

De acordo com a Orientação Pedagógica nº 9/2020 - SUPOE os ciclos letivos 

ficaram definidos da seguinte forma:  

1º Ciclo - Período de aulas presenciais do dia 30/01 a 15/03/2020;  

2º Ciclo - Período de aulas não presenciais do dia 18/03 a 30/08/2020;  

3º Ciclo - Período entre 31/08 a 18/12/2020.  

O ano letivo de 2020 será composto excepcionalmente de 03 (três) médias 

trimestrais para a progressão dos alunos. 

Para as Unidades de CEPMG, o terceiro ciclo será formado por dois blocos 

de avaliações, um realizado até 16 de outubro de 2020 (M1) e outro até dia 17 de 

dezembro de 2020 (M2), sendo sua média ((M1+M2)/2) será a média do terceiro 

ciclo.  

A data da M2 deverá obedecer a critérios, períodos e oportunidades de 

recuperação para o fechamento das notas. Ressaltamos que M1 e M2.  

O Comando/Direção e as Coordenações (Especiais, Pedagógicas e 

Disciplinares) deverão realizar as intervenções pedagógicas necessárias visando 
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minimizar os déficits individuais de aprendizagem, tanto para os alunos com acesso 

ao ambiente virtual como aqueles que recebem material impresso. De forma que ao 

final do ciclo todos tenham oportunidades de recuperar seus resultados nos 

aspectos qualitativo e quantitativo. (conteúdos e notas)  

 

11.6 Registro de Frequência 

A Frequência dos alunos será validada mediante ao acesso à plataforma do GR8 e a 

entrega das atividades propostas pelos professores, conforme plano de estudos. 

Dessa forma, as atividades da plataforma do GR8 ou impressas de cada 

componente curricular deverão ser datadas e numeradas. 

 

11.7 Avaliação  

Em razão do regime de aulas não presenciais, considerando as diversas 

possibilidades da avaliação na plataforma digital GR8, além dos fóruns de discussão 

que possibilitam ao professor, verificar se o aluno tem compreendido o conteúdo 

através da interatividade, fica estabelecido as seguintes diretrizes a serem seguidas 

por todos os CEPMGs: 
 
Produção de Texto = 10,0 pontos [Simulado de Redação=SR] 
 
Prova Bimestral individual = 5,0 pontos [Avaliação Bimestral= AB] 
 
Nota de Atividades Diárias (participação nos fóruns, atividades, 

frequência, entre outros = 5,0 pontos [Atividades Diárias=AD] 
 
A Média final bimestral (MFB) será composta da seguinte forma: MFB = 

(Produção de Texto + (Prova Bimestral Individual + nota Atividade Diária))/2 
 
MBF= (PT + (PB+AD))/2 
 

 No 2º semestre com a inclusão do portfólio (atividades + autoavaliação) 

dentre os instrumentos avaliativos no componente da Nota de Atividades Diárias, e 

devem-se obedecer a Resolução nº 15/2020 - CEE/CP, no que se refere a 

participação do aluno, presença nas aulas e outros fatores elencados para a 

quantificação de notas.  

Portfólio - O portfólio (conjunto de atividades realizadas por componente 

curricular) deverá seguir os seguintes passos: Local de Registro - As atividades 

serão disponibilizadas via plataforma GR8, devidamente numeradas, obedecendo 

uma sequencia cronológica. Assim será possível, se houver necessidade, de 

acessá-las de forma organizada.  
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Seguir o fluxo do plano de estudo - A organização das atividades do portfólio 

deve seguir a composição do planejamento do professor com foco nas 

competências e habilidades que se pretende desenvolver, equalizando o quantitativo 

de atividades, bem como o grau de complexidade. De forma a garantir a eficácia no 

processo ensino-aprendizagem.  

Na autoavaliação o estudante deve ser orientado a apresentar de forma clara 

e objetiva uma reflexão acerca da sua própria aprendizagem. A autoavaliação será 

um instrumento avaliativo criado e aplicado pelo professor (a) no Portal do Docente 

GR8, utilizando o seguinte caminho: (ambiente virtual/atividades-avaliações/nova 

atividade/nova avaliação).  

A coordenação pedagógica deverá, juntamente com os professores, eleger 

uma das atividades que foram aplicadas num determinado período (mensal ou 

quinzenal) que seja capaz de mensurar a proficiência do conteúdo ministrado para 

ser submetida a autoavaliação. Lembrando que deve ser proporcional a carga 

horária de cada componente curricular.  

Todas as ações devem obedecer as normas e segurança referente ao 

contágio e transmissão da Covid - 19, emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria 

de Estado da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. 
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