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I – ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL

O Centro Educacional Sagrada Família, localizado no SGAN 906,
Lote “C”, Brasília-DF, é uma instituição educacional com fundamento católica
criada e mantida pelo instituto dos Irmãos da Sagrada Família e tem
autorização de seu funcionamento desde 1982.
O fundador do Instituto mantenedor do Centro Educacional, o Irmão
Gabriel Taborin, nascido em Belley, França, no ano de 1799, consagrou todo o
seu ideal de vida lutando pela educação em valores cristãos, colocando como
referência o espírito de Família inspirado na Sagrada Família de Nazaré.
Professando esse estilo de vida e de ação, outras escolas, também
administradas pelos Irmãos da Sagrada Família, espalhadas por vários países
da Europa e América, conduzem-se pelo lema: “In Oratione, Labore et
Charitate: Pax”, traduzido “Na Oração, Trabalho e Caridade: Paz”.
O Centro Educacional Sagrada Família, é mantido pela Associação
Brasiliense de Educação, com sede e foro em Marau a rua José Posser 275,
Jardim do Sol, no Rio Grande do Sul, sendo uma Sociedade Civil de Direito
Privado destinada à prestação de serviços educacionais, com personalidade
jurídica própria, registrada no Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos,
Documentos e Pessoas Jurídicas, Brasília, Distrito Federal, sob o nº 204 do
Livro A-2, folhas 242/45, em 20/05/1963. É registrado na CFDF sob o nº
07.321.245/002-10,

em

17/10/1994

e

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

00.045.690/0003-67.
Os atos legais a seguir contam a historicidade da Instituição desde
sua primeira autorização de funcionamento até os dias atuais:
 Ordem de serviço nº 20/82 de 23/12/1882 – aprovar o Regimento
Escolar
 Portaria nº 50 de 20/12/1982 – autoriza o Ensino de 1º grau.

5

 Portaria nº 45 de 31/10/1984 – autorizar para funcionar: Educação Préescolar, Ensino de 2º grau.
 Ordem de serviço nº 32/84 de 26/11/1984 – aprovar o Regimento
Escolar.
 Ordem de serviço 04/86 de 20/01/1996 – aprovar o Regimento Escolar.
 Portaria nº 11 de 09/04/1986 – oferece a partir de 1985 a Educação
Pré-escolar na modalidade Maternal.
 Ordem de serviço nº 10/88 de 12/04/1988 – aprovar o Regimento
Escolar.
 Portaria nº 34 de 04/12/1989 – conceder o reconhecimento do Centro
Educacional Sagrada Família.
 Ordem de serviço nº 62/99 – DIE/SE – 12/11/1999 – aprovar o
Regimento Escolar.
 Portaria nº 74 de 14/04/2000 – aprovar as organizações curriculares,
anexas ao Parecer 46/2000-CEDF, para o Ensino Fundamental e
Ensino Médio.
 Portaria nº 348 de 14/08/2001 – aprovar a Proposta Pedagógica da
Escola.
 Portaria nº 310 de 17/07/2002 – recredenciar por prazo indeterminado
as escolas constantes do anexo: Centro Educacional Sagrada Família
nº 51.
 Ordem de serviço nº 89 de 28/11/2003 – aprovar o Regimento Escolar.
 Portaria nº 353 de 10/12/2003 – aprovar a matriz curricular para o
Ensino Fundamental.
 Ordem de serviço nº 82 de 20/06/2005 – aprovar as Matrizes
Curriculares para o Ensino Fundamental matutino e vespertino.
 Portaria n° 195 de 05/7/2005, com base no Parecer n° 105/2005 que
autorizou o funcionamento do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries.
 Ordem de serviço nº 118 26/09/2005 – aprovar o Regimento Escolar e
as alterações na Proposta Pedagógica, esclarecer que as Matrizes
Curriculares do Ensino Fundamental nº 82/2005/SUBIP/SE, continuam
inalteradas.
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 Portaria nº 133 de 30/06/2008 – aprovar a matriz curricular do Ensino
Médio.
 Portaria nº 4 de 7/01/2009 – recredenciar pelo prazo de cinco anos a
partir de 26/08/2008.
 Portaria nº 83 de 9/02/2009 – aprovar a Proposta Pedagógica do
Ensino Fundamental de 9 anos, implantação gradativa.
 Ordem de serviço nº 96 de 29/12/2009 – aprovar o Regimento Escolar.
 Portaria n° 21 de 25/2/2015, com base no Parecer n° 24/2015, que
credenciou a partir de 27/2/2015 até 31/12/2019. Autorizou a oferta da
Educação Infantil, creche para crianças de 1 a 3 anos, e pré-escola,
para crianças de 4 e 5 anos de idade. Autorizou em caráter
excepcional, a oferta do Ensino Fundamental de oito anos, 7ª e 8ª
séries; autorizou a oferta do Ensino Fundamental de nove anos, do 1°
ao 9° ano; autorizou a oferta do Ensino Médio e aprovou a Proposta
Pedagógica.

É visto que o Centro Educacional Sagrada Família oferece a
Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, de
forma que a prática pedagógica desenvolvida no Centro Educacional requer
empenho e dedicação, conduzindo os empenhos ao contínuo aperfeiçoamento
da nobre missão de educar, com a qual nos comprometemos, visando elevar
cada vez mais a qualidade dos serviços educacionais ofertados.
Para isso, a Proposta Pedagógica representa a base orientadora do
trabalho educativo desenvolvido no Centro Educacional Sagrada Família,
sendo elaborada com a contribuição de representantes de todos os segmentos
que compõem a comunidade escolar.
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II – FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA
O Centro Educacional Sagrada Família inspira-se na filosofia cristã,
para oportunizar a comunidade escolar, o acesso ao saber sistematizado por
meio do ensino formal, sem negligenciar as nuances fundamentais que devem
norteá-lo, com base em um entendimento de que o seu maior desafio é
promover o acesso consciente e dinâmico às informações e comunicações,
evitando que os estudantes foquem apenas no conteúdo conceitual, sem
nenhum propósito, que não lhes fazem sentido. Assim os quatro pilares da
educação referenciam as intervenções pedagógicas e impulsionam a
desenvolver um trabalho que prioriza as quatro aprendizagens fundamentais,
que ao longo da vida humana, serão pilares do conhecimento: aprender a
conhecer, para adquirir instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para
poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, para ser capaz de
cooperar com os outros em todas as atividades humanas; e, finalmente,
aprender a ser, integrando todos os anteriores. Estas quatro vias do saber, na
verdade, constituem apenas uma, dado que existem pontos de interligação
entre elas.
Com base na perspectiva da nossa atuação pedagógica, nos
propomos a garantir aos estudantes e respectivos familiares:
 Realização

do

direito

fundamental

de

desenvolver

o

conhecimento.
 Garantia de oferta de estudos para toda pessoa que deseja a
educação, desenvolvendo as suas capacidades cognitivas e
emocionais.
 Oferta de suportes às famílias, primeiros responsáveis no
processo da educação da criança e do adolescente, garantindolhes reconhecer o processo de ensino e aprendizagem previsto na
Proposta Pedagógica.
O Centro Educacional Sagrada Família desenvolve seu currículo
fundamentando-se nos princípios:
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 Da individualidade e da construção coletiva.
 Da cidadania e do respeito à ordem democrática, por meio de
ações que levem o estudante à compreensão, a criticidade, à
ética, à responsabilidade, à solidariedade, ao respeito e ao bem
comum.
 De democratização do saber, pelo qual se possibilita ao estudante
a

apropriação

historicamente

e

a

transformação

acumulados,

como

dos

condição

conhecimentos
necessária

à

construção de uma escola sintonizada com seu tempo e
comprometida com uma sociedade em mudança, mais justa,
fraterna e solidária.
 Do respeito à pessoa do estudante, pelo qual o estudante é
considerado centro de toda ação educativa, como ser ativo e
participante, construtor do seu presente e futuro, na perspectiva
do desenvolvimento máximo de suas potencialidades.
 Do cuidado com o bem estar físico e emocional (cumprindo o
disposto no Artigo 5º1, do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8069/90), que depende da convivência saudável com os
pares, em um clima respeitoso e adequado para que todos,
independentemente de suas características físicas e intelectuais
possam ser valorizados.
 De coparticipação, onde família, escola e comunidade envolverse-ão efetivamente na discussão e na definição de prioridades,
estratégicas

e

ações

do

processo

educativo,

enquanto

instrumento essencial para a defesa da dignidade humana e da
cidadania.

1

Art. 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente: Nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.
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Ressalta-se que todos os fundamentos norteadores da instituição
encontram respaldo na Resolução 4, de 2010, do CNE2, sintetizadas em seu
Artigo 1º, transposto na nota de rodapé.

III – MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS


MISSÃO
O Centro Educacional Sagrada Família tem a missão de uma

proposta de educação própria enraizada no estilo da Família. Atento e aberto à
realidade sociocultural e religiosa em que se encontra situado oferece a
sociedade um projeto onde se propõe formar as pessoas em todas as suas
dimensões individual, social e transcendente, através de sua ação educativa,
que deseja formar um cidadão livre, crítico e responsável, capaz de assumir
seu próprio projeto de vida, integrando nele suas aspirações e desejos, suas
possibilidades reais e seus deveres.
Dessa forma, acredita no trabalho educacional para fazer da
sociedade o lugar onde as relações humanas sejam cada vez mais justas,
respeitosas, fraternas e enraizadas nos valores cristãos, colaborando com os
demais para conseguir um mundo mais solidário e feliz.


OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
 Proporcionar ao estudante uma base comum em nível nacional, de
conhecimentos que lhe propiciem o desenvolvimento de suas
potencialidades, possa identificar-se ao meio social em que está
inserido para o prosseguimento dos seus estudos.

2

Resolução 4, de 2010, do CNE, Art. 1º A presente Resolução define Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e
modalidades da Educação Básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno
desenvolvimento, à preparação para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho,
na vivência e convivência em ambiente educativo, e tendo como fundamento a
responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir
democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com sucesso das
crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, a aprendizagem para continuidade
dos estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da Educação Básica.
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 Proporcionar situações de ensino e aprendizagem, tendo o estudante
como agente do processo.
 Prestar assistência educativa ao estudante, oportunizando melhores
condições de aprendizagem.
 Desenvolver o processo educativo, com a participação da família e da
comunidade, objetivando formar o estudante fiel a Deus e ao homem,
testemunhando a Cristo, Homem Perfeito, Presença Libertadora e
Humanizada.
 Promover o desenvolvimento do estudante nos aspectos éticos,
estéticos, políticos e sociais, com vistas ao aprimoramento da sua
capacidade para a vida cidadã articulada ao meio em que vive.
 Oferecer a preparação para o trabalho como elemento de formação
integral do estudante.
 Propiciar condições para o desenvolvimento integral da personalidade
do estudante.
 Conscientizar o estudante dos direitos e deveres inerentes à cidadania.
 Promover o espírito crítico do estudante, inclusive quanto ao
conhecimento da realidade social.
 Atender às diferenças individuais do estudante, por meio da adaptação
de técnicas às diversas fases do seu desenvolvimento.
 Desenvolver a criatividade do estudante.
 Conduzir o estudante à identificação de aptidões e às atividades de
iniciação ao trabalho que lhe sejam compatíveis.
 Habilitar o estudante à tomada de decisões com autonomia e
segurança.
 Despertar no estudante os valores cristãos que norteiam a filosofia do
Colégio.
 Promover a integração escola – família – comunidade.
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 Promover a preparação para o trabalho, no Ensino Fundamental e no
Ensino Médio.
 Compreender os direitos e deveres do cidadão, atuante nos diversos
grupos sociais.
 Contribuir para o desenvolvimento das suas potencialidades.
 Desenvolver as aptidões intelectuais, estéticas e criativas do estudante.
 Respeitar à dignidade e às liberdades fundamentais do homem.
 Preparar o indivíduo para o domínio dos recursos científicos e
tecnológicos.
 Formar o hábito de pesquisa.
 Estimular o pensamento reflexivo.
 Preparar para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania
aos estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
 Desenvolver integralmente a personalidade e sua participação na obra
do bem comum.
 Preservar e expandir o patrimônio cultural.

IV – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO
OFERECIDOS

O Centro Educacional oferta a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental em regime anual nos turnos matutino e vespertino, organizados
de forma a garantir o total cumprimento da Base Nacional Comum. Ministra a
Educação Básica ofertada nas seguintes etapas:

I. Educação Infantil.
II. Ensino Fundamental.
III. Ensino Médio.
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A instituição assegura o direito de matrícula aos estudantes da
Educação Infantil e Ensino Fundamental:

As crianças de 1 a 3 anos de idade têm o direito de matrícula na educação
infantil, na creche, devendo-se observar as idades que completam até 31 de
março do ano do ingresso. É assegurado o direito de matrícula na educação
infantil, na pré-escola, primeiro e segundo períodos, à criança com idade de 4 e
5 anos, respectivamente, completos ou a completar até 31 de março do ano do
ingresso.

Pode ser matriculada, em caráter excepcional, a criança que

completar a idade após 31 de março do ano do ingresso, desde que seja
solicitada

pelo

responsável,

mediante

apresentação

de

avaliação

psicopedagógica e da decisão conjunta dos responsáveis e da instituição
educacional, devidamente formalizada em Ata assinada pelas partes
A responsabilidade pelo acompanhamento desta organização cabe
ao Diretor do Centro Educacional que deve fazer cumprir rigorosamente o
Calendário Escolar.
A Coordenação Geral e sua equipe pedagógica, por sua vez,
acompanharão as atividades desenvolvidas durante o processo educacional,
subsidiando os professores com novas metodologias de ensino e materiais
didático-pedagógicos.
À Secretaria Escolar caberá o registro e a sistematização dos dados
de desempenho do estudante, ao final de cada módulo.
À Orientação Educacional cabe acompanhar o rendimento dos
estudantes e interferir com soluções ante as dificuldades que possam surgir.
A organização pedagógica orienta-se pela modalidade de ano letivo,
dividido em trimestres. Ao final de cada ano letivo, os estudantes são
aprovados ou retidos, de acordo com critérios de cada nível de ensino.
As etapas da Educação Básica estão organizadas da seguinte
forma:
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EDUCAÇÃO INFANTIL:
Creche:
a) Infantil I – atender a criança de 1 ano completo ou a completar, de
acordo com a legislação vigente;
b) Infantil II – atender a criança de 2 anos completos ou a completar, de
acordo com a legislação vigente.
c) Infantil III – atender a criança de 3 anos completos ou a completar,
de acordo com a legislação vigente.
Pré-Escola:
a) Infantil IV: atender a criança de 4 anos completos ou a completar, de
acordo com a legislação vigente;
b) Infantil V: atender a criança de 5 anos completos ou a completar, de
acordo com a legislação vigente.
A carga horária da Educação Infantil é de 800 (oitocentas horas-aula)
anuais.
O horário de funcionamento no turno matutino é das 7:30h às 12h e no
turno vespertino das 13:30h às 18h.

ENSINO FUNDAMENTAL:
O Ensino Fundamental com duração de 9 (nove) anos, iniciou sua
implantação gradativa em 2007, atualmente já consolidada, autorizada pela
Portaria nº 159/SEDF, de 28 de julho de 2008, contempla:
 O Ciclo Sequencial de Alfabetização (CSA) para os três primeiros
anos do Ensino Fundamental, como preconiza a Resolução nº
1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal. Sendo que,
ao matricular-se no 1º ano, o estudante deve ter seis anos de
idade completos ou a completar até 31 de março do ano de
ingresso.
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 Pode ser matriculada, em caráter excepcional, a criança que
completar a idade após 31 de março do ano do ingresso, desde que
seja solicitada pelo responsável, mediante apresentação de
avaliação psicopedagógica e da decisão conjunta dos responsáveis
e da instituição educacional, devidamente formalizada em Ata
assinada pelas partes.
A carga horária do CSA é de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horasaula.
 Do 4º ao 9º ano, etapa já implantada, cuja grade foi construída na
sua integralidade e aprovada conforme preceitos da Portaria n˚
159/SEDF.
O horário de funcionamento nos anos iniciais no turno matutino é
das 7:30h às 12h e no turno vespertino das 13:30h às 18h.
A carga horária é de 800 (oitocentas) horas-aula anual, no 4º e 5º
ano do Ensino Fundamental.
A carga horária do 6º ao 9º ano é de 833 (oitocentos e trinta e três)
horas-aula anual.
O horário de funcionamento nos anos finais no turno matutino é das
7:30h às 12h.

ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio tem duração de três anos, sendo ofertado da 1ª a 3ª
série, em regime anual e seriado.
A carga horária é de 3.000 (três mil) horas-aula, distribuídas nas três
séries que o compõem.
O horário de funcionamento no turno matutino é das 7:30h às
12:50h.
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ATENDIMENTO

ESPECIALIZADO

AOS

ESTUDANTES

COM

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
Reconhecemos as necessidades dos estudantes que apresentam
elevada capacidade ou dificuldades de aprendizagem, assegurando-lhes o
direito de matrícula e atendimento especial e adequado à respectiva condição
atitudinal e cognitiva, incluindo-se também os portadores de deficiências, em
atendimento à Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. O atendimento especial é
proposto com base em adequações curriculares não significativas3 e/ou
significativas4, de acordo com cada caso.
O Serviço de Orientação Educacional, em parceria com o corpo docente
e Coordenação Pedagógica propõem anualmente um trabalho preventivo com
vistas a garantir o entendimento dos estudantes em relação às diferenças entre
as pessoas, buscando criar um clima amigável e respeitoso em toda a escola.
Ressalta-se que o atendimento dado aos portadores de necessidades
educacionais especiais é feito no processo regular de ensino, inserindo-os nas
turmas de estudantes convencionais, uma vez que a proposta da instituição é
incluí-los para convivência, respeitando potencialidades e diferentes estilos de
aprendizagem.

V – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVAS MATRIZES

Os Currículos adotados no Ensino Fundamental e no Ensino Médio
são oferecidos de acordo com as respectivas Matrizes Curriculares, elaborados
pelos representantes dos diversos segmentos que compõem o Centro
3

Adequações não significativas: são aquelas que não exigem uma mudança curricular
plena, mas requerem alterações em alguns aspectos relacionados à organização curricular,
conteúdos, estrutura dos instrumentos avaliativos, procedimentos de sala de aula e tempo
ofertado para realização de avaliações, por exemplo.
4

Adequações significativas: são aquelas destinadas a estudantes com sérias
dificuldades de aprendizagem, exigindo modificações no currículo, metodologia, processo
avaliativo, critérios de promoção e de temporalidade.
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Educacional e aprovados pelos órgãos competentes, obedecendo às seguintes
diretrizes:
 A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos
direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à
ordem democrática; a promoção da prática do desporto educacional,
da expressão artística como elemento de qualificação do sentimento
de realização pessoal, da comunicação pelo domínio prático da
língua materna, e do conhecimento da língua estrangeira;
 O domínio do raciocínio lógico operativo pelo conhecimento dos
cálculos e do aprimoramento do aspecto ético, político, social e
filosófico que oportunizam a base necessária para articulação de
uma vida cidadã e participativa.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Para as crianças da Creche, Infantil I, Infantil II e Infantil III o Centro
Educacional oferece atividades que envolvem prioritariamente brincadeiras,
músicas, jogos e recreação, visando proporcionar condições de adaptação e
socialização com o ambiente escolar. Entendemos que seja a partir desta faixa
etária, que se passa a formar hábitos e atitudes de urbanidade, civilidade,
valores sociais e de respeito ao outro, além das atitudes de higiene pessoal e
cuidados consigo.

Na Pré-escola, Infantil IV e Infantil V o Centro Educacional continua
com os princípios desenvolvidos no Maternal, porém, introduzindo ideias e
conceitos sutis sobre a realidade do mundo que a cerca, levando-a a perceber
os aspectos básicos dos conceitos formais para uma vida cidadã.
A organização do currículo da Educação Infantil está fundamentada
nos conhecimentos acumulados sobre como o estudante se desenvolve e
aprende, respondendo às suas necessidades e capacidades, por meio de
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diferentes experiências, que possibilitem seu desenvolvimento pessoal e social
de forma harmônica e a ampliação do seu universo cultural.
As atividades na Educação Infantil são desenvolvidas por meio de
conteúdos conceituais e procedimentais trabalhados de forma articulada e
integrada às diferentes aprendizagens que se dão por meio de sucessivas
reorganizações do conhecimento. Processo este que ocorre quando as
crianças vivenciam experiências por meio de conteúdos que lhes são
apresentados, associando-se a práticas sociais reais.
Ainda, são desenvolvidas atividades psicomotoras por meio de
atividades lúdicas e recreativas.
Os temas transversais apresentados e desenvolvidos com os
estudantes da Educação Infantil seguem a orientação do MEC, que define
temas como a Ética, Saúde, Meio Ambiente e Pluralidade Cultural, porém
adequando-os para o nível de desenvolvimento emocional e cognitivo de cada
faixa etária. Nessa perspectiva, situações rotineiras das crianças referenciam
as intervenções do corpo docente, com a intenção de promover-lhes a
consciência de que algumas atitudes são essenciais para que a convivência
entre os pares ocorra de forma saudável. Os temas de referência se
desdobram em temas menores, como: Amizade, respeito aos diferentes,
cuidados com o meio ambiente, organização com os pertences pessoais e dos
colegas, cuidados com a alimentação e corpo, entre outros.

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO
No Ciclo Sequencial de Alfabetização – CSA –, o Centro Educacional
Sagrada Família assegura, por meio da adequação da matriz curricular e do
atendimento às especificidades próprias desse ciclo, que a transição da
Educação Infantil para o Ciclo Sequencial de Alfabetização seja efetivada de
forma natural, evitando-se rupturas no processo de ensino e aprendizagem,
resguardando o desenvolvimento infantil quanto aos aspectos emocionais,
afetivos, linguísticos e culturais.
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Procura-se privilegiar de forma interdisciplinar todos os componentes
curriculares para que se ofereçam ao estudante condições reais de contato
direto com o processo de desenvolvimento da aprendizagem significativa.
Procurando sempre incentivar o relacionamento indistinto, prevalecendo os
aspectos formativos, científicos e as informações sociais no desenvolvimento
educacional de toda a comunidade.

Muitos

dos

saberes

culturais

socialmente

constituídos

são

aprendidos por meio do contato direto ou indireto com atividades diversas, que
ocorrem nas diferentes situações de convívio social dos quais os estudantes
participam no âmbito familiar e cotidiano. No entanto, outras aprendizagens
dependem de situações educativas criadas especialmente para que ocorram,
utilizando-se

de

conteúdos

específicos,

quais

sejam:

Movimento,

Expressividade, Equilíbrio e Coordenação, Música – fazer musical e apreciação
musical, Artes Visuais – o fazer artístico e a apreciação das artes, Linguagem
Oral e Escrita, Natureza e Sociedade, Objetos e Processos de Transformação,
Os Seres Vivos, Matemática: Números e Sistemas de Numeração e Espaço e
Forma e Formação Pessoal e Social.

É nessa fase do processo pedagógico que a criança estabelece os
vínculos afetivos e a troca de experiências com outras crianças e com o
contexto dos adultos, ampliando suas possibilidades de comunicação e
interação social. No sentido de auxiliar a criança no desenvolvimento de uma
imagem positiva de si, atuando de forma autônoma e confiante nas suas
capacidades e percepção de suas limitações dentro das relações sociais,
respeitando suas diversidades e o desenvolvimento de suas atitudes é que se
trabalha com projetos pedagógicos, tais como:


Projeto Formação em Valores – Promove a vivência de
valores humanos e cristãos, destinado a todos os segmentos.



Projeto Leitor Safinha - Uma viagem inesquecível, que
objetiva o estímulo à leitura e a ampliação do vocabulário,
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destinado aos estudantes do CSA (1º ao 3º ano), 4º e 5º
anos.


Concurso Leitor SAFA – Objetiva a motivação à leitura e
produção de textos de diversificados estilos, destinados aos
estudantes do 6º ao 9º (Ensino Fundamental) e do Ensino
Médio.



Projetos Pedagógicos Interdisciplinares – Propõem temas de
carácter

sociocultural

e

ambiental

numa

dimensão

problematizadora, garantindo aos estudantes a busca de
soluções viáveis para resolução dos problemas detectados,
utilizando-se
propostos

das

pelos

habilidades
componentes

e

conteúdos
curriculares

conceituais
de

forma

integrada.

Compreendendo e valorizando os fundamentos da cidadania e da
democracia, de forma a favorecer uma atuação consciente do indivíduo na
sociedade, buscando dentro de uma prática educativa pautada na LDB, o
estudante da Educação Básica deve perceber-se como integrante e agente
formador do ambiente, compreendendo processos sociais e utilizando
conhecimentos formais e científicos, favorecendo sempre a construção dos
valores humanos relacionados com a tecnologia e com toda a vida em
sociedade. Estimulando-o a efetiva participação e responsabilidade social na
busca de promoções de ações críticas do contexto em que está inserido, desde
a difusão de conhecimento a ações de intervenções significativas, capacitandoo a aplicá-lo em qualquer ramo da vida cotidiana.

Nesse sentido, o currículo dos Ensinos Fundamental e Médio
compreendem todas as atividades educacionais a serem desenvolvidas e
serão organizados de acordo com a base nacional comum e parte
diversificada, com ênfase nas características regionais e locais da comunidade,
da sua cultura, da sua economia e da clientela, como previsto nos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN, com o propósito de atingir os fins e objetivos do
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Centro Educacional Sagrada Família. Sendo que a parte Diversificada das
Matrizes Curriculares é proposta para os anos iniciais de: Língua Estrangeira
Moderna – Inglês e Ensino Religioso. Para os anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio a parte diversificada propõe: Redação, Línguas
Estrangeiras Modernas – Espanhol e Inglês e Ensino Religioso.

É previsto nos currículos do Ensino Fundamental e Médio a inclusão
dos conteúdos obrigatórios dos componentes curriculares, de acordo com a
legislação vigente, a saber:


História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, ministrado no
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
arte, literatura e história brasileira.



Direito e Cidadania na parte diversificada.



Direitos das Crianças e dos Adolescentes no currículo do
Ensino Fundamental.



Música no componente curricular de Arte.



Educação

Financeira

obrigatoriamente

no

componente

curricular de Matemática nas três séries do Ensino Médio.


Direitos da Mulher e outros assuntos com o recorte de gênero,
que deve ser tratado de forma integrada e interdisciplinar nos
diversos componentes curriculares, abordando o combate a
todas as formas de violência contra a mulher e assegurando
sua igualdade de gênero perante a sociedade, conforme
preconiza a Recomendação nº 2/2013 do Conselho de
Educação do Distrito Federal.

Nos Ensinos Fundamental e Médio, os Temas Transversais
perpassam pela contextualização dos componentes curriculares de forma
integrada aos saberes científicos (teoria) e cotidiano (prática) associados aos
temas de interesse e vivência do jovem adolescente. A transversalidade
possibilita o real significado dos conhecimentos, a inter-relação com a vida
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prática, gerando a dicotomia entre ambas e promovendo a formação de
valores.

Os Temas Transversais são contemplados no processo de ensino,
apresentados e discutidos pelo corpo docente e estudantes, seja no contexto
de sala de aula convencional e/ou em razão dos projetos interdisciplinares
propostos. Tais iniciativas contemplam temas propostos pelo MEC, sendo
priorizados em cada etapa, conforme descrito:


Educação Infantil:
o Saúde, Vida familiar e social, Direitos das crianças, Diversidade
cultural, Educação alimentar, Educação ambiental.



Ensino Fundamental:
o Símbolos nacionais, saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e
social, direitos dos idosos, direitos humanos, educação ambiental,
educação para o consumo, educação alimentar e nutricional,
educação fiscal, educação para o trânsito, trabalho, ciência e
tecnologia, diversidade cultural.



Ensino Médio:
o Saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, processo de
envelhecimento,

direitos

humanos,

educação

ambiental,

educação para o consumo, educação alimentar e nutricional,
educação fiscal, educação para o trânsito, trabalho, ciência e
tecnologia, diversidade cultural,

O Centro Educacional Sagrada Família oferece as mais variadas
oportunidades à clientela escolar no intuito de contribuir para a formação
integral, visando atender às necessidades do estudante com um ensino de
qualidade por meio de diversos projetos pedagógicos a serem desenvolvidos
durante o ano letivo. Dentre outros, que oportunamente podem ser oferecidos,
destacamos: Matemática vivenciada, Projeto Repórter, Mostra de Literatura e
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Cultura, PROERD (parceria com a Polícia Militar do DF), Introdução ao Mundo
dos Negócios, Projeto plantando, Eu, tu, ele: NÓS! Conviver é respeitar,
Projeto Cinema, Solidariedade em ação, Saúde na Escola, Conhecer para
preservar, Mostra de Ciências, Família unida dirige com segurança,
Empreendedorismo Juvenil, Ecumenismo, Valores: uma parceria entre família e
escola, Visitas Ecoturísticas.
São ofertados aos estudantes do Ensino Médio projetos específicos que
visam a preparação para o PAS e ENEM, com aplicação de avaliações
interdisciplinares e simulados.

A Educação Básica tem a responsabilidade de desenvolver no
estudante competências necessárias à sua formação, como preconiza a
legislação. Por isso, segue competências que se deseja desenvolver no
estudante em cada etapa do ensino.

EDUCAÇÃO INFANTIL
ARTES VISUAIS
 Valorizar as produções artísticas, as suas próprias criações e das
outras crianças.
 Explorar as possibilidades oferecidas pelos diversos materiais
para o fazer artístico.
 Produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da
pintura,

da

modelagem,

da

colagem,

da

construção,

desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de
produção e criação.
 Coordenar vários segmentos motores como recortar, colar,
encaixar, pintar, desenhar, alinhavar, amassar, abrir e fechar,
amarrar e desamarrar e outros.
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IDENTIDADE E AUTONOMIA
 Desenvolver uma

imagem

positiva

de si ampliando

sua

autoconfiança, identificando cada vez mais suas limitações e
possibilidades.
 Identificar algumas singularidades próprias e das pessoas com as
quais convive no seu cotidiano em situações de interação social.
 Participar em situações de brincadeira nas quais as crianças
escolham os parceiros, objetos, temas, espaço e personagens.
 Participar na realização de pequenas tarefas do cotidiano que
envolva ações de cooperação, solidariedade e ajuda na relação
com os outros.
 Expressar

e

manifestar

o

controle

progressivo

de

suas

necessidades, desejos e sentimentos em situações cotidianas.
 Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo,
executando ações simples relacionadas à saúde e higiene.
 Identificar e enfrentar situações de conflitos, utilizando seus
recursos pessoais, respeitando as outras crianças e adultos e
exigindo reciprocidade.
 Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo
atitudes de ajuda e colaboração e compartilhando suas vivências.
 Participar de situações que envolvam a combinação de algumas
regras de convivência em grupo e aquelas referentes ao uso dos
materiais e do espaço.
LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
 Fazer uso da linguagem oral para conversar, brincar, comunicar e
expressar desejos, necessidades, opiniões, ideias, preferências e
sentimentos, e relatar suas vivências nas diversas situações de
interação presentes no cotidiano.
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 Conhecer e participar em jogos verbais, como lendas, poemas e
canções.
 Expressar ideias por meio do desenho.
 Observar, manusear e familiarizar-se com a escrita por meio do
manuseio de livros, revistas e outros gêneros textuais.
 Apreciar, participar e reproduzir a leitura feita pelo professor.
 Reconhecer o seu nome escrito, sabendo aplicá-lo nas diversas
situações do cotidiano.
 Participar de situações que envolvam a necessidade da
expressão oral argumentando suas ideias e pontos de vista.
MATEMÁTICA
 Utilizar da contagem oral nas brincadeiras e em situações nas
quais as crianças reconhecem suas necessidades.
 Construir as primeiras ideias sobre quantidade.
 Utilizar de noções simples de cálculo mental como ferramenta
para resolver problemas.
 Explorar e identificar propriedades geométricas de objetos e
figuras, como formas, tipos de contornos, faces etc.
 Reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as
contagens orais e as noções espaciais como ferramentas
necessárias ao seu cotidiano.
 Ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade
para lidar com situações matemáticas novas utilizando seus
conhecimentos prévios.
 Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

como

integrante

e

agente

transformador,

valorizando atitudes que contribuam para sua conservação.
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MOVIMENTO
 Perceber

as

estruturas

rítmicas

para

expressarem-se

corporalmente por meio da dança, brincadeiras e outros
movimentos.
 Participar em brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir,
descer, escorregar, pendurar-se, movimentar-se e dançar para
ampliar gradualmente o conhecimento e o controle sobre o corpo
e o movimento.
 Valorizar as conquistas corporais.
 Utilizar recursos de deslocamento e das habilidades de força,
velocidade, resistência e flexibilidade nos jogos e brincadeiras dos
quais participa.
 Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus
recursos de deslocamento e ajustando suas habilidades motoras
para utilização em jogos, brincadeiras, danças e demais
situações.
 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento, entre
outros, para ampliar suas possibilidades de manuseio dos
diferentes materiais e objetos.
 Apropriar-se progressivamente da imagem global de seu corpo,
conhecendo e identificando seus segmentos e elementos, a fim
de desenvolver uma atitude de interesse e cuidado com o seu
corpo.
MÚSICA
 Participar em jogos e brincadeiras que envolvam dança e/ou a
improvisação musical.
 Desenvolver a memória musical.
 Escutar e apreciar obras musicais de diversos gêneros.
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 Explorar e identificar elementos da música para se expressar,
interagir com os outros e ampliar seu conhecimento de mundo.
 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por
meio de improvisações, composições e interpretações musicais.
NATUREZA E SOCIEDADE
 Participar em atividades que envolvam brincadeiras e canções
que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de
outras.
 Identificar alguns papéis sociais existentes em seus grupos de
convívio, dentro e fora da instituição.
 Valorizar atitudes de manutenção e preservação dos espaços
coletivos e do meio ambiente.
 Cuidar dos objetos do cotidiano, relacionados à segurança e
prevenção de acidentes e sua conservação.
 Perceber os cuidados com o corpo, com a prevenção de
acidentes e com a saúde de forma em geral.
 Valorizar atitudes relacionadas à saúde e ao bem-estar individual
e coletivo.
 Estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico
do seu grupo social e de outros grupos.
 Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas
de vida que ali se estabelecem, valorizando sua importância para
a preservação das espécies e para a qualidade de vida humana.
 Ampliar o conhecimento de mundo, manipulando diferentes
objetos e materiais, explorando suas características, propriedades
e possibilidades de manuseio, estando em contato com formas
diversas de expressão artística.
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 Conscientizar sobre a importância da saúde, dando ênfase para o
estudo dos programas preventivos das epidemias, higiene e
saneamento básico.
 Desenvolver projetos das datas comemorativas por meio da
literatura que auxilie na conscientização da diversidade na
formação do povo brasileiro.
 Estimular a pesquisa de danças e alimentos de origem africana.
 Conhecer e conscientizar-se da influência indígena e africana na
formação da nossa Língua Portuguesa.

ENSINO FUNDAMENTAL
MATEMÁTICA
 Reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as
contagens orais e as noções espaciais como ferramentas
necessárias ao seu cotidiano.
 Ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade
para lidar com situações matemáticas novas, utilizando seus
conhecimentos prévios.
 Comparar acontecimentos no tempo.
 Interpretar e produzir escritas numéricas.
 Compreender o processo de agrupamento dentro do Sistema de
Numeração Decimal.
 Ler, interpretar e resolver situações problemas que envolvam
operações de adição e subtração.
 Identificar relações de posição entre pessoas e objetos no
espaço, interpretar e fornecer instruções usando terminologia
adequada.
 Dimensionar o espaço, percebendo relações de tamanho e forma.
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 Identificar objetos conforme suas dimensões, relacionando-os
com as formas geométricas.
 Construir gradativamente a noção de anterioridade, posterioridade
e simultaneidade.
 Desenvolver o raciocínio matemático.
 Perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço.
 Construir

o

significado

do

número

natural

a

partir

da

contextualidade social.
 Compreender gradativamente o processo de agrupamento e de
transferência das ordens ao Sistema de Numeração Decimal.
 Formular hipóteses sobre a escrita numérica pela identificação da
quantidade de algarismos e da posição.
 Compreender alguns dos significados das operações, em especial
a adição e a subtração, com noções gerais da divisão e da
multiplicação.
 Reconhecer que diferentes situações podem ser resolvidas por
uma única operação e que diferentes operações resolvem um
mesmo problema.
 Compreender o processo de adição com agrupamento para a
dezena e da subtração com desagrupamento.
 Reconhecer grandezas mensuráveis, comparando grandezas da
mesma natureza fazendo estimativas de resultados.
 Conhecer meios para a verificação de resultados.
 Expressar

e

representar

o

resultado

de

uma

medição,

gradativamente, pela terminologia adequada.
 Ler, compreender, interpretar e construir tabelas e gráficos.
 Elaborar estratégias pessoais de estimativas, de cálculo mental e
de orientação espacial, por meio do raciocínio lógico, para
resolução de problemas cotidianos simples.
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 Analisar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando
ferramentas matemáticas, na formação da opinião própria que
permita uma expressão crítica, em problemas atuais.
 Identificar formas geométricas que compõem o mundo por meio
da utilização do conhecimento de seus elementos e de suas
propriedades, para desenvolver novas possibilidades de ação em
sua vida cotidiana.
 Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração
decimal para leitura, escrita, comparação e ordenação de
números.
 Analisar, interpretar e resolver situações problema, por meio de
cálculos matemáticos adequados.
 Identificar e solucionar, de maneira autônoma e eficaz, problemas
do cotidiano, cuja solução requeira estratégias da investigação
cientifica e dos procedimentos próprios da Matemática.
 Compreender e explicar fenômenos e situações do mundo atual,
por

meio

da

utilização

de

estratégias,

na

busca,

no

armazenamento e no tratamento da informação, na exploração de
suas alternativas e de suas representações gráficas e numéricas.
 Elaborar estratégias pessoais de estimativas, de cálculo mental e
de orientação espacial, por meio do raciocínio lógico, para
resolução de problemas cotidianos simples.
 Identificar formas geométricas que compõem o mundo por meio
da utilização do conhecimento de seus elementos e de suas
propriedades, para desenvolver novas possibilidades de ação em
sua vida cotidiana.
 Compreender e utilizar os conceitos, os procedimentos e as
estratégias matemáticas para a interpretação, a valorização e a
produção de informações e de mensagens em situações distintas
e fenômenos conhecidos.
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 Expressar-se, oral, escrita e graficamente sempre que necessário,
em situações suscetíveis de serem tratadas matematicamente,
mediante a aquisição e o manejo de vocabulário específico de
terminologia e de noções matemáticas.
 Analisar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando
ferramentas matemáticas, na formação da opinião própria que
permita uma expressão crítica em problemas atuais.
GEOGRAFIA
 Ter uma imagem positiva de si ampliando sua autoconfiança,
identificando cada vez mais suas limitações e possibilidades.
 Identificar e enfrentar situações de conflitos, utilizando seus
recursos pessoais, respeitando as outras crianças e adultos e
exigindo reciprocidade.
 Reconhecer-se semelhante e diferente dos outros, identificando-se
como parte formadora de um grupo.
 Identificar em diferentes comunidades, as profissões e as formas
de trabalho existentes, bem como suas atribuições e os locais
onde se desenvolvem.
 Identificar as necessidades básicas (moradia, saúde, vestuário,
alimentação) do ser humano em geral e compreender que todo
homem tem direito a usufruir desses benefícios.
 Identificar e reconhecer a origem de diversos materiais utilizados
em construções e as mudanças que ocorrem no meio ambiente
em decorrência da retirada de matérias da natureza.
 Reconhecer a importância do trabalho e a interdependência entre
as diferentes atividades profissionais.
 Estabelecer relações de passado, de presente e de futuro a partir
da sua própria história de vida.
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 Conhecer e valorizar os direitos das crianças e dos adolescentes,
tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que
institui o Estatuto da Criança e do Adolescente.
 Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo
atitudes de colaboração e compartilhando suas vivências.
 Compreender as regras de convívio escolar.
 Desenvolver as habilidades motoras básicas.
 Compreender as noções de lateralidade, tempo e espaço.
 Reconhecer principais meios de transportes terrestres, aéreos e
aquáticos.
 Analisar seus movimentos no tempo e no espaço: como são os
deslocamentos e qual a velocidade dos movimentos.
 Perceber a função da alimentação sobre a qualidade do
desempenho físico.
 Reconhecer os diversos meios de comunicação, a forma de
utilizá-los e sua evolução.
 Perceber a apropriação e a transformação da paisagem local pela
ação de variados grupos sociais.
 Reconhecer a importância dos sinais de trânsito e sua função.
 Reconhecer

o

especificidades

Distrito

Federal

regionais,

em

seus

sua

diversidade

aspectos

e

políticos,

socioeconômicos, culturais, ambientais, administrativos, etc.
 Analisar informações provenientes de tempo e clima.
 Compreender a importância de se dar um destino adequado ao
lixo, separando os materiais recicláveis da matéria orgânica.
 Compreender a Localização do DF dentro de um espaço.
 Identificar quais são os 3 poderes que fazem parte do governo do
Distrito Federal.
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 Reconhecer as Regiões administrativas que fazem parte do DF.
 Valorizar as múltiplas formas de expressão dos diferentes povos,
preservando a memória e o patrimônio sociocultural.
 Desenvolver as práticas culturais do folclore brasileiro e
estimulam a vivência real dos movimentos culturais que
desdobram os conhecimentos evolutivos e antropológicos dos
povos em relação à análise dos fatos, do espaço e do tempo.
 Reconhecer que os conhecimentos geográficos adquiridos fazem
parte da construção da cidadania e que os homens constroem, se
apropriam e interagem com o espaço geográfico de forma
bastante diversificada.
 Reconhecer o Brasil em sua diversidade e especificidades
regionais, seus aspectos políticos, socioeconômicos, culturais e
ambientais.
 Reconhecer os fatores que influenciam no modo de vida da
população e ser capaz de posicionar-se, criticamente argumentar
e elaborar propostas para o exercício pleno da cidadania, dentro
de uma sociedade democrática e globalizada.
 Reconhecer que os acontecimentos geográficos adquiridos fazem
parte da construção da cidadania e que os homens constroem, se
apropriam e se interagem com o espaço geográfico de forma
bastante diversificada.
 Compreender o Brasil em sua diversidade e especialidade e
especificidades

regionais,

seus

aspectos

políticos,

socioeconômicos, culturais e ambientais; reconhecer os fatores
de influencia no modo de vida da população e ser capaz de
posicionar-se, criticamente, argumentar e elaborar propostas para
o exercício pleno da cidadania, dentro de uma sociedade
democrática e globalizada.
 Compreender o ambiente como agente que influencia diretamente
os seres vivos e que, ao mesmo tempo, é modificado por eles,
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concluindo que a natureza é dinâmica, resultante da integração
de aspectos biológicos, físicos, sociais e econômicos e que a vida
se processa em diferentes espaços e tempos; relacionando o
homem com os demais seres e enfocando o seu papel de agente
transformador do mundo.
 compreender e discernir no que é de âmbito da cultura geral, a
especificidade da geografia, refletindo sobre a organização, a
produção do espaço mundial, a divisão internacional e territorial
do trabalho; o desenvolvimento da ciência e da tecnologia; os
fluxos populacionais e os econômicos; a relação sociedade e
natureza no Brasil e no mundo; a questão ambiental e as formas
de representação do espaço geográfico, sendo capaz de assumir
uma postura questionadora, construir argumentação e elaborar
propostas de ação individual e coletiva, com vistas à construção
de uma sociedade mais justa e democrática.
CIÊNCIAS (NATUREZA E SOCIEDADE)
 Relacionar bons hábitos de higiene, de alimentação e de
atividades físicas a uma boa saúde.
 Reconhecer alterações provocadas pelo esforço físico, mediante
a percepção do próprio corpo.
 Perceber o corpo executando diferentes movimentos e posições,
em situações de relaxamento e de tensão.
 Estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico
do seu grupo social e de outros grupos, sendo que homens e
mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da
constituição.
 Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas
de vida que ali se estabelecem, valorizando sua importância para
a preservação das espécies para a qualidade de vida humana.
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 Identificar as fases da vida do ser humano, dos animais e plantas
(crescem, nascem, reproduzem-se e morrem) e reconhecer que o
ciclo vital é característica comum a todos os seres vivos.
 Identificar a paisagem local: suas origens e organização, as
manifestações da natureza em seus aspectos biofísicos, as
transformações sofridas ao longo do tempo.
 Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado
com o meio em que vive.
 Reconhecer-se como parte integrante do ambiente.
 Perceber ambientes naturais e ambientes construídos.
 Identificar

semelhanças

e

diferenças

no

corpo

e

no

comportamento do ser humano e de outros animais.
 Reconhecer a importância da preservação e da manutenção do
ambiente em que vive.
 Adquirir atitudes e comportamentos favoráveis à preservação da
saúde em relação à higiene corporal e ambiental modos de
transmissão e de prevenção de doenças contagiosas.
 Perceber que a transformação dos recursos naturais em produtos
industrializados é necessária à vida humana.
 Conhecer como se aproveita a água dos rios.
 Reconhecer a importância da vegetação.
 Identificar a situação ambiental da sua localidade: proteção e
preservação do ambiente e sua relação com a qualidade de vida
e de saúde.
 Reconhecer que o tempo varia de estação para estação.
 Perceber seu próprio corpo, seu processo de crescimento e seu
desenvolvimento.
 Adotar bons hábitos, posturas e atitudes corporais.
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 Analisar e compreender as alterações que ocorrem em seu corpo
durante e depois das atividades.
 Identificar

transformações

que

ocorrem

no

corpo

e

no

comportamento dos seres humanos, quanto ao sexo, à idade e à
etnia.
 Adquirir atitudes e comportamentos favoráveis à preservação da
saúde em relação aos modos de transmissão e de prevenção de
doenças contagiosas (vacinas).
 Identificar processos artesanais ou industriais da produção de
objetos e alimentos.
 Reconhecer

a

importância

do

solo,

as

transformações,

componentes, diferenças e os cuidados que devemos ter na
preservação quanto a evitar a erosão.
 Identificar as diferentes relações que os seres vivos mantêm entre
si e com o meio ambiente em que vivem para garantir a
sobrevivência da espécie.
 Desenvolver hábitos de higiene adequados tanto coletiva, quanto
individualmente para prevenção de doenças.
 Ter noção de astronomia como origem do universo e do sistema
solar.
 Compreender a ciências como processo de produção de
conhecimento e como uma atividade humana histórica associada
a aspectos de ordem social, econômica, política e cultural.
 Compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens,
individuais e coletivos, que devem ser promovidos pela ação dos
diferentes agentes.
 Contemplar o tema “Saúde” com ênfase para os programas
preventivos das epidemias, higiene e saneamento básico.
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 Desenvolver projetos das datas comemorativas por meio da
literatura que auxilie na conscientização da diversidade na
formação do povo brasileiro.
 Estimular a pesquisa de danças e alimentos de origem africana.
 Formular

questões,

diagnosticar

e

propor

soluções

para

problemas reais, a partir de elementos das ciências naturais,
colocando em prática conceitos, habilidades, procedimentos e
atitudes desenvolvidas no aprendizado escolar.
 Compreender o ambiente como agente que influencia diretamente
os seres vivos e que, ao mesmo tempo, é modificado por eles;
reconhecer que a natureza é dinâmica, resultante da integração
de aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais e
que a vida se processa em diferentes espaços e tempos,
relacionando o homem com os demais seres, enfocando o seu
papel de agente transformador do mundo.
 Desenvolver as habilidades, valores e atitudes para participar,
responsável e eficazmente, da prevenção e da resolução dos
problemas ambientais e da gestão da qualidade do meio
ambiente.
 Compreender a ciência como processo de produção de
conhecimento e como uma atividade humana histórica associada
a aspectos de ordem social, econômica, Política e cultural.
 Relacionar o conhecimento científico à tecnologia, como meio
para suprir as necessidades humanas, usando os diferentes
recursos

tecnológicos

de

forma

racional,

discutindo

as

implicações éticas e ambientais, advindas de sua produção e
utilização.
 Compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens,
individuais e coletivos, que devem ser promovidos pela ação dos
diferentes agentes.

37

 Formular

questões,

diagnosticar

e

propor

soluções

para

problemas reais, a partir de elementos das Ciências Naturais,
colocando em pratica conceitos, habilidades, procedimento e
atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar.
 Contemplar o tema “Saúde” com ênfase para os programas
preventivos das epidemias, higiene e saneamento básico.
 Trabalhar a Orientação Sexual pelo Serviço de Orientação
Educacional, que desenvolve programas de conscientização,
acompanhamento das respostas comportamentais, especialmente
dos adolescentes.
 Buscar informações, investigar e experimentar estratégias de
organização, conteúdos, materiais instrucionais com vista à
transmissão de conhecimentos em sexualidade consoantes com
os princípios contidos na Constituição Nacional.
 Propiciar ao estudante o contato com a ciência e tecnologia por
meio de experiências nos laboratórios e vivências em projetos.
 Oferecer conteúdos formais que enfatizam os processos técnicos
de desenvolvimento da ciência e da tecnologia em todos os
tempos.
 Promover a realização de campanhas educativas de prevenção
da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao
público escolar e a sociedade em geral.
LÍNGUA PORTUGUESA
 Familiarizar-se com a escrita por meio do manuseio de livros,
revistas e outros portadores de texto e da vivência de diversas
situações na qual seu uso se faça necessário;
 Escutar ativamente a leitura de diversos textos.
 Reconhecer o seu nome escrito, sabendo aplicá-lo nas diversas
situações do cotidiano;
 Compreender o significado nas mensagens orais.
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 Saber interpretar situações comunicativas que acontecem ao seu
redor.
 Desenvolver a leitura e interpretação de textos.
 Expor oralmente temas estudados.
 Compreender o sistema de ordem alfabética.
 Expressar oralmente a compreensão da mensagem da qual é
destinatário.
 Transmitir a mensagem, utilizando a linguagem oral, com
desenvoltura, procurando adequá-la a intenções e a situações
comunicativas.
 Produzir

e

reproduzir

textos

orais

(individualmente

e

coletivamente), observando a ordem cronológica dos fatos e o
assunto tratado, observando a relação tempo/causa dos fatos.
 Conhecer e compreender gradativamente o funcionamento do
sistema de escrita alfabética.
 Ler e escrever gradativamente de forma convencional.
 Ler para usufruir momentos de lazer e estabelecer relação entre
realidade e fantasia.
 Utilizar

estratégias

de

decifração,

seleção,

inferência

e

verificação, combinando-as à leitura de textos previstos para a
série.
 Produzir textos escritos, observando os aspectos notacionais e
discursivos.
HISTÓRIA
 Perceber e compreender a formação de vários tipos de família,
reconhecendo-a

como

instituição

social

formadora

do

desenvolvimento pessoal de seus integrantes.
 Compreender a relação e o papel social que cada um tem dentro
da família.
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 Reconhecer as transformações ocorridas na estrutura familiar ao
longo do tempo.
 Perceber e respeitar semelhanças e diferenças culturais, hábitos,
costumes, etnias.
 Identificar transformações e permanências nas vivências culturais
(materiais e artísticas) e socioeconômicas da coletividade no
tempo.
 reconhecer, respeitar e valorizar diversos aspectos da história e
da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a
partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história
da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos
indígenas no brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro
e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à
história do Brasil, conforme art. 26 da LDL.
 Analisar o sistema de apartheid africano e a importância de
Mandela no combate ao preconceito de qualquer espécie.
 Reconhecer,

no

cotidiano,

as

referências

espaciais

de

localização, orientação e de distância, de modo a deslocar-se
com autonomia e representar os lugares onde vive e se relaciona.
 Identificar a moradia como uma das necessidades básicas do ser
humano.
 Identificar as principais variações que ocorrem num determinado
ambiente,

em

momentos

diferentes

de

um

mesmo

dia,

reconhecendo a importância dos agentes físicos para as
modificações que ocorrem no tempo.
 Compreender a relação e o papel social que cada um tem dentro
da instituição escolar, levando em conta as transformações e as
permanências ao longo do tempo.
 Perceber e relacionar as mudanças ocorridas que influenciaram a
vida cotidiana da comunidade.
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 Identificar as transformações sociais, econômicas nas famílias da
sociedade brasileira e nas de outras culturas.
 Realizar conceitos mensuráveis de espaço e tempo.
 Distinguir os fatos acontecidos para a mudança da capital.
 Conhecer a história das regiões administrativas que fazem parte
do de.
 Valorizar as múltiplas formas de expressão dos diferentes povos,
preservando a memória e o patrimônio sociocultural.
 Valorizar as múltiplas formas de expressão dos diferentes povos,
preservando a memória e o patrimônio sociocultural.
 Problematizar os conteúdos para refletir, discutir, argumentar
sobre questões propostas.
 Propor pesquisa para que o estudante faça uso de dados para
serem analisados e interpretados.
 Apresentar documentos para que o estudante tenha contato com
o trabalho do historiador.
 Chamar atenção para as relações que se estabelecem entre o
presente e o passado.
 Situar os acontecimentos no tempo.
 Demonstrar o trabalho com a interpretação das fontes históricas.
 Desenvolver hábitos de leitura, interpretação, argumentação e
exposição de ideias fundamentadas em conceitos históricos;
 Pensar as relações sociais, valorizando colegas na busca de
alternativas conjuntas para questões propostas.
 Expressar por escrito e oralmente as reflexões realizadas.
 Conhecer e valorizar os direitos das crianças e dos adolescentes,
tendo como diretriz a lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que
institui o Estatuto Da Criança E Do Adolescente.
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 Desenvolver a pluralidade cultural adotando o princípio da
igualdade, a partir do respeito individual das pessoas sob a ótica
cristã sendo, a priori, descartada qualquer ação que venha a
estimular

os

sentimentos

e

as

atitudes

de

preconceito

manifestado por qualquer dos membros que compõem o Centro
Educacional Sagrada Família.
ARTE
 Explorar e identificar elementos da música para se expressar,
interagir com os outros e ampliar seu conhecimento de mundo.
 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por
meio de improvisações, composições e interpretações musicais.
 Produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da
pintura,

da

modelagem,

da

colagem,

da

construção,

desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de
produção e criação.
 Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus
recursos de deslocamento e ajustando suas habilidades motoras
para utilização em jogos, brincadeiras, danças e demais
situações.
 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento, etc.,
para ampliar suas possibilidades de manuseio dos diferentes
materiais e objetos.
 Apropriar-se progressivamente da imagem global de seu corpo,
conhecendo e identificando seus segmentos, elementos e
desenvolvendo cada vez mais uma atitude de interesse e cuidado
com o seu corpo.
 Perceber a relação estética entre objetos, formas, luz, som e
movimentos.
 Refletir dobre a sua própria produção artística e a produção
alheia, num dado contexto.
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 Desenvolver a sensibilidade artística.
 Exercitar a imaginação criadora.
 Valer-se da intuição, juntamente com a razão, na formulação de
hipóteses e na resolução de problemas referentes à arte (que
material usar, como, porque usar, som que finalidade, qual sua
adequação).
 Cultivar a curiosidade como propulsora da construção artística.
 Perceber a flexibilidade como condição para o fazer artístico.
 Construir significação por meio da realização de formas artísticas.
 Expressar-se e comunicar-se de diferentes maneiras, por meio
das diversas linguagens artísticas.
 Relacionar

os

modos

de

produção

artística

aos

meios

socioculturais.
 Edificar propostas artísticas pessoais ou grupais com base em
intenções próprias.
 Assimilar formas artísticas elaboradas por pessoas ou grupos
sociais, sem perder seu modo de articular tais informações ou sua
originalidade.
 Acolher a diversidade do repertorio cultural.
 Reconhecer

semelhanças

e

contrastes,

qualidades

e

especificidades na arte dos diferentes povos ou comunidades.
 Apreciar formas artísticas na natureza e em produtos de arte, nas
varias linguagens, desenvolvendo a fruição estética e crítica.
 Perceber seu próprio percurso criador, observando aspectos do
processo: limitações, procedimentos, técnicas, resultados.
 Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística
pessoal e com o conhecimento estético.
 Construir autonomia no agir no pensar da arte.
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 Reconhecer as propriedades expressivas e construtivas de
diferentes materiais, suportes (telas, quadro, folhas de papéis,
parede, objetos, tecido, etc.) e técnicas na produção de formas
visuais.
 Reconhecer e analisar formas visuais presentes na natureza.
 Gerenciar as atividades do corpo com autonomia.
 Realizar

produções

artísticas

pesquisando,

explorando,

analisando e utilizando os elementos materiais e formais da
linguagem visual, em diferentes possibilidades estéticas e
comunicativas.
 Oportunizar, por meio dos eventos educativos, a demonstração
das

formas

culturais

interdisciplinares

como

reflexo

da

aprendizagem absorvida pelo estudante.
 Estimular a pesquisa de danças e alimentos de origem africana.
 Incentivar

a

demonstrada

produção
por

meio

literária
dos

e

artística

trabalhos

e

do
da

estudante,
presença

comportamental.
 Estimular a expressão escrita e oral, as manifestações verbais e
não verbais a partir do desenvolvimento de atividades que
envolvem teatro, exposições, competições, música, natação,
desportos.
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
 Adquirir e armazenar conhecimentos linguísticos e culturais ao
seu

conhecimento

de

mundo

e

conhecimento

sistêmico

adquiridos, ao longo do processo de aprendizagem da língua
inglesa e espanhola, para ser capaz de se posicionar e de
interferir em diferentes momentos e formas de comunicação.
 Reconhecer a importância da interação sociocultural dos
diferentes povos e países, propiciando uma consciência critica do
seu próprio mundo, possibilitando o seu engajamento num mundo
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plural e exercendo o seu papel como cidadão do seu país e do
mundo.
 Descobrir e reconhecer diferentes aspectos da cultura dos povos
que falam a língua inglesa e espanhola, por meio da língua
materna, observando o fenômeno da importação cultural e suas
transformações.
 Compreender, interpretar e analisar informações diversas obtidas
por meio de pesquisa e leitura, a fim de melhorar a qualidade de
sua existência.
 Valorizar novas possibilidades de comunicação por meio de uma
língua estrangeira, compreendendo as novas maneiras de
expressar-se, utilizando os mecanismos de coesão e de
coerência da língua inglesa e espanhola e aplicá-los em seu meio
social.
INFORMÁTICA
 Trabalhar a socialização e o intelecto.
 Operacionalizar programas no computador.
 Utilizar sites didáticos educativos que dão suporte aos conteúdos
programáticos.
 Trabalhar temas variados teoricamente.
 Trabalhar com programas, sites e CDBs educativos.
 Desenvolver trabalhos escritos.
 Verificar o rendimento e desempenho na avaliação prática.
ENSINO RELIGIOSO
 Reconhecer seus objetivos individuais e sua relação com o grupo.
 Reconhecer a importância da amizade no ambiente escolar.
 Compreender a importância de se cultivar uma boa amizade.
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 Reconhecer que é necessário termos um conhecimento sobre a
pessoa de deus em nosso dia-dia.
 Reconhecer a importância de sabermos um pouco mais sobre a
vida de jesus e seus ensinamentos.
 Reconhecer que jesus utilizou as parábolas como um meio de
transmitir ao povo grandes ensinamentos.
 Saber que assim como jesus amou a todos somos capazes de
amar também.
 Reconhecendo os seus objetivos individuais e a importância do
bom relacionamento em sala de aula.
 Reconhecendo que o autoconhecimento é fundamental para
obtermos uma vida melhor e exerce grande influência sobre as
nossas vidas.
 Compreender que deus nos criou de uma forma única e especial.
 Compreender que devemos apreciar o perdão de deus e
desenvolver um espírito de perdão.
 Reconhecer a importância do namoro e os princípios a serem
estabelecidos conforme a palavra de deus.
 Analisar a sociedade da década de 40 resistente ao preconceito
racial, bem como o exemplo de raras exceções de negros que
quebravam as regras e contribuíram para a evolução lenta da
igualdade racial.
 Reconhecer a violência como um dos grandes fatores de
desigualdade social em nosso país e como a sociedade deve
aplicá-la segundo os princípios bíblicos.
 Desenvolver o tema ética a partir do respeito ao outro e às
normas regimentais, aos princípios comportamentais que são
adotados no relacionamento entre as pessoas da comunidade
escolar, visando à formação, desenvolvimento e a manutenção de
hábitos e das atitudes compatíveis com a filosofia cristã.
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 Despertar ao estudante a noção dos princípios básicos que
fortaleçam os laços familiares entre seus membros e enalteçam a
continuidade do trabalho educacional desenvolvido na escola em
prol da qualificação da autoestima do estudante.

EDUCAÇÃO FÍSICA
 Constituir uma forma de educação consciente norteada pelos
princípios da cultura corporal do movimento humano, entendido
como vivência que, além de termodinâmica lúdica, impressiva,
expressiva,

criativa

e

solidária

a

cooperativa,

seja

de

compreensão histórico-crítico-social.
 A educação física tem como objeto de estudo o “homem em
movimento” e pode ser entendida como uma área que interage
com o ser humano em sua totalidade.
 Constituir uma forma de educação consciente, lúdica, criativa e
solidária.
 Iniciar o desenvolvimento desportivo, aspectos como aptidão
físico-motora, rendimento, competição, formação de hábitos
corporais de saúde e formação da personalidade.
 Iniciar o desenvolvimento esportivo, aspectos como aptidão físicomotora.
 Possibilitar uma análise crítica do racismo na população mundial,
e também no Brasil, partindo do exemplo da cidade de Virgínia
nos Estados Unidos que, dominada pela discriminação racial nos
anos 70, venceu o preconceito por intermédio dos esportes.
 Estimular a expressão escrita e oral, as manifestações verbais e
não verbais a partir do desenvolvimento de atividades que
envolvem teatro, exposições, competições, música, natação,
desportos.
 A seguir, encontra-se a matriz curricular referente ao Ensino
Fundamental, anos iniciais e finais.
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MATRIZ CURRICULAR

Instituição Educacional: CENTRO EDUCACIONAL SAGRADA FAMÍLIA
ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ao 9º Anos
MÓDULO ANUAL - 40 SEMANAS – 200 (duzentos) dias
REGIME ANUAL SERIADO
TURNO: MATUTINO
ANOS
PARTES DO
CURRÍCULO

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

COMPONENTES
CURRICULARES
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

LÍNGUA
PORTUGUESA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EDUCAÇÃO FÍSICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ARTE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

CIÊNCIAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GEOGRAFIA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HISTÓRIA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ENSINO
RELIGIOSO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LÍNGUA
ESTRANGEIRA –
INGLÊS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LÍNGUA
ESTRANGEIRA ESPANHOL

X

X

X

X

REDAÇÃO

X

X

X

X

CÓDIGOS E
LINGUAGENS

BASE
NACIONAL
COMUM

CSA

CIÊNCIAS
HUMANAS

PARTE DIVERSIFICADA

TOTAL SEMANAL DE MÓDULO-AULA

20

TOTAL ANUAL DE HORAS

2400

20

20

20

20

25

25

25

25

800

800

833

833

833

833

Observações:
1. Ciclo Sequencial de Alfabetização – CSA correspondente aos três anos iniciais do ensino fundamental (Artigo 25 da

Resolução nº 1/2012-CEDF)
2. A duração da hora-aula é de 60 (minutos) do 1º ao 5º ano e de 50 (cinquenta) minutos do 6º ao 9º ano.
3. O horário de funcionamento é: turno matutino das 07h30 às 12 horas e no turno vespertino das 13h30 às 18 horas.
4. A duração do intervalo do 1º ao 5º ano é de 30 (trinta) minutos e de 20(vinte) minutos para o 6º ao 9º ano, não incluídos
na carga horária.
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ENSINO MÉDIO

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
 Compreender

as

desenvolvimento

ciências

científico

ao

humanas,

relacionando

o

longo

história

a

da

com

transformação da sociedade.
 Compreender o papel das ciências naturais e das tecnologias a
elas

associadas,

nos

processos

de

produção

e

no

desenvolvimento econômico e social contemporâneo.
 Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às
ciências naturais em diferentes contextos relevantes para sua
vida pessoal.
 Associar alterações ambientais a processos produtivos e sociais,
e instrumentos ou ações científico-tecnológicos à degradação e
preservação do ambiente.
 Compreender

organismo

humano

e

saúde,

relacionando

conhecimento científico, cultura, ambiente e hábitos ou outras
características individuais.
 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais
e aplicá-los a diferentes contextos.
 Apropriar-se de conhecimentos da física para compreender o
mundo natural e para interpretar, avaliar e planejar intervenções
científico-tecnológicas no mundo contemporâneo.
 Apropriar-se de conhecimentos da química para compreender o
mundo natural e para interpretar, avaliar e planejar intervenções
científico-tecnológicas no mundo contemporâneo.
 Apropriar-se de conhecimentos da biologia para compreender o
mundo natural e para interpretar, avaliar e planejar intervenções
científico-tecnológicas no mundo contemporâneo.
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 Apropriar-se de conhecimentos da matemática para compreender
o mundo natural e para interpretar, avaliar e planejar intervenções
científico-tecnológicas no mundo contemporâneo.
 Contemplar o tema “saúde” com ênfase para os programas
preventivos das epidemias, higiene e saneamento básico.
 Trabalhar a orientação sexual pelo serviço de orientação
educacional, que desenvolve programas de conscientização,
acompanhamento das respostas comportamentais, especialmente
dos adolescentes.
 Buscar informações, investigar e experimentar estratégias de
organização, conteúdos, materiais instrucionais com vista à
transmissão de conhecimentos em sexualidade consoantes com
os princípios contidos na constituição nacional.
 Propiciar ao estudante o contato com a ciência e tecnologia por
meio de experiências nos laboratórios e vivências em projetos.
 Oferecer conteúdos formais que enfatizam os processos técnicos
de desenvolvimento da ciência e da tecnologia em todos os
tempos.
 da língua inglesa e espanhola e aplicá-los em seu meio social.
CÓDIGOS E LINGUAGEM
 Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes
linguagens como meios de organização cognitiva da realidade
pela constituição de significados, expressão, comunicação e
informação;
 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes
linguagens e suas manifestações específicas;
 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a
natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de
acordo com as condições de produção e recepção;
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 Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna,
geradora de significado e integradora da organização do mundo e
da própria identidade;
 Conhecer e usar língua estrangeira moderna – inglês – como
instrumento de acesso a informação e a outras culturas e grupos
sociais;
 Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da
informação na sua vida, nos processos de produção, no
desenvolvimento do conhecimento e na vida social;
 Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na
escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua
vida.
 Desenvolver projetos das datas comemorativas por meio da
literatura que auxilie na conscientização da diversidade na
formação do povo brasileiro.
 Estimular a pesquisa de danças e alimentos de origem africana.
 Trabalhar a influência indígena e africana na formação da nossa
língua portuguesa.
CIÊNCIAS HUMANAS
 Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais
que constituem a identidade própria e a dos outros;
 Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os
múltiplos fatores que nela intervêm como produto da ação
humana; sendo que homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos da constituição.
 Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de
ocupação de espaços físicos e as relações da vida humana com a
paisagem, em seus desdobramentos político-sociais, culturais,
econômicos e humanos;
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 Compreender a produção e o papel histórico das instituições
sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos
diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a
convivência em sociedades, aos direitos e deveres da cidadania,
à justiça e à distribuição dos benefícios econômicos;
 Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a
economia, as práticas sociais e culturais em condutas de
indagação, análise, problematização e protagonismo diante de
situações novas, problemas ou questões da vida pessoal, social,
política, econômica e cultural;
 Entender

os

princípios

das

tecnologias

associadas

ao

conhecimento do individuo, da sociedade e da cultura, entre as
quais as de planejamento, organização, gestão, trabalho de
equipe, e associá-las aos problemas que se propõem resolver;
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências
humanas sobre sua vida pessoal, os processos de produção, o
desenvolvimento do conhecimento e a vida social;
 Entender a importância das tecnologias contemporâneas de
comunicação

e

informação

para

planejamento,

gestão,

organização, fortalecimento do trabalho de equipe;
 Aplicar as tecnologias das ciências humanas e sociais na escola,
no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.
 Desenvolver o tema ética a partir do respeito ao outro e às
normas regimentais, aos princípios comportamentais que são
adotados no relacionamento entre as pessoas da comunidade
escolar, visando à formação, desenvolvimento e a manutenção de
hábitos e das atitudes compatíveis com a filosofia cristã.
 Despertar ao estudante a noção dos princípios básicos que
fortaleçam os laços familiares entre seus membros e enalteçam a
continuidade do trabalho educacional desenvolvido na escola.
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 Promover a realização de campanhas educativas de prevenção
da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao
público escolar e a sociedade em geral.
 Promover o desenvolvimento da pluralidade cultural adotando o
princípio da igualdade, a partir do respeito individual das pessoas
sob a ótica cristã sendo, a priori, descartada qualquer ação que
venha a estimular os sentimentos e as atitudes de preconceito
manifestado por qualquer dos membros que compõem o Centro
Educacional Sagrada Família.
 A Língua Estrangeira não é de matrícula opcional, devendo o
estudante cursar as duas Línguas ofertadas (Língua Inglesa e
Língua Espanhola), com carga horária semanal de uma hora para
cada componente curricular.
 A seguir, encontra-se as matriz curricular referente ao Ensino
Médio.
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MATRIZCURRICULAR
Instituição Educacional: CENTRO EDUCACIONAL SAGRADA FAMÍLIA
ETAPA: ENSINO MÉDIO
MÓDULOANUAL - 40 SEMANAS – 200 DIAS LETIVOS
REGIME ANUAL SERIADO
TURNO: DIURNO
SÉRIES
PARTES DO
CURRÍCULO

ÁREAS DO CONHECIMENTO

COMPONENTES CURRICULARES

1º

2º

3º

LÍNGUA PORTUGUESA

X

X

X

ARTE

X

X

X

EDUCAÇÃO FÍSICA

X

X

X

MATEMÁTICA

X

X

X

FÍSICA

X

X

X

QUÍMICA

X

X

X

BIOLOGIA

X

X

X

HISTÓRIA

X

X

X

GEOGRAFIA

X

X

X

FUNDAMENTOS DA FILOSOFIA

X

X

X

FUNDAMENTOS DA SOCIOLOGIA

X

X

X

REDAÇÃO

X

X

X

ENSINO RELIGIOSO

X

X

X

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS

X

X

X

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ESPANHOL

X

X

X

TOTAL SEMANAL DE MÓDULO-AULA

30

30

30

TOTAL ANUAL DE HORAS

1000

1000

1000

CÓDIGOS E LINGUAGENS

BASE

MATEMÁTICA

NACIONAL
COMUM

CIÊNCIAS DA NATUREZA

CIÊNCIAS HUMANAS

PARTE DIVERSIFICADA

Observações: A Língua Estrangeira não é opcional, devendo o estudante cursar as duas Línguas ofertadas
(Língua Inglesa e Língua Espanhola), com carga horária semanal de uma hora para cada componente curricular.
1.
2.
3.

A duração da hora-aula é de 50 (cinquenta) minutos.
O horário de funcionamento: das 07h30 às 12h45.
A duração do intervalo é 15 (quinze) minutos não incluídos na carga horária.
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VI – OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO E METODOLOGIA ADOTADA

OBJETIVOS GERAIS
O objetivo da educação SAFA é o de promover as condições ideais para
que os estudantes possam interagir com os objetos de conhecimento por meio
de uma postura ativa, criativa, sendo capazes de elaborar posicionamentos
críticos a respeito dos conteúdos conceituais previstos no currículo,
visualizando-os em cadeias de interdependência e inter-relação com o contexto
sociocultural de vivência, com vistas ao desenvolvimento de competências
úteis para a inserção assertiva no Ensino Superior e, posteriormente, no
mercado de trabalho e na sociedade, como cidadãos que pensam, agem com
discernimento com base em valores humanitários e constroem estratégias para
enfrentar situações-problema rotineiras. Para alcançar tal objetivo a gestão de
aula considera os processos cognitivos de acordo com a ordem crescente de
complexidade: Nível Básico: Conhecimento e Compreensão; Nível
Operacional: Aplicação e Análise; Nível Global: Síntese e Avaliação.
A utilização das novas tecnologias é adotada em todos os níveis,
respeitando-se maturidade e interesse de cada faixa etária.
Cada nível de ensino apresenta suas especificidades, que visam um
processo crescente de desenvolvimento emocional e cognitivo, conforme
descrições a seguir:

EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança em seus aspectos físico, psicológico, ético, sociocultural, cognitivo,
perceptivo-motor, afetivo, dentre outros, complementando a ação da família e
da comunidade. Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, compreendendo sempre que a base do cuidar do humano é
ajudar o outro a desenvolver-se enquanto ser humano. Cuidar significa
valorizar e ajudar a desenvolver capacidades.
O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais,
quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de
acesso a conhecimentos variados, ou seja, o educar.

55

São objetivos da Educação Infantil:
 Proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar do
estudante e seu desenvolvimento integral, estimulando sua
curiosidade e seu interesse.
 Promover a socialização do estudante pelo enriquecimento de
suas experiências.
 Oportunizar o desenvolvimento das potencialidades do estudante
por meio do incentivo de sua sensibilidade artística.
 Proporcionar ao estudante condições favoráveis à aquisição de
conhecimentos, oportunizando atividades que favoreçam o seu
desenvolvimento físico, mental e emocional.
 Estimular a formação de atitudes e hábitos saudáveis.
 Possibilitar a adaptação à comunidade escolar e ao mundo que o
cerca.

ENSINO FUNDAMENTAL
São objetivos do Ensino Fundamental:
 Promover a formação integral do estudante até a fase da préadolescência.
 Desenvolver habilidades com domínio dos aspectos físico, moral
e social dotando-os de instrumento de desenvolvimento a fim de
desempenharem com eficiência os deveres de homem e cidadão.
 Favorecer o desenvolvimento no estudante do espírito crítico, da
criatividade e da logicidade, atendendo as suas diferenças
individuais e o seu ritmo próprio.
 Habilitar ao estudante no prosseguimento dos estudos.
 Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo e de
estimular a compreensão do ambiente natural e social, do sistema
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político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se
fundamenta a sociedade;
 Desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de
atitudes e valores.
 Fortalecer os vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida
social.

ENSINO MÉDIO
São objetivos do Ensino Médio:
 Aprimorar os conhecimentos adquiridos pelo estudante de
maneira que este possa desenvolver sua capacidade de discernir
e resolver problemas e prosseguir seus estudos em nível superior.
 Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos em
nível superior.
 Preparar o estudante para o trabalho, para o exercício da
cidadania e para continuidade do aprendizado, de modo que este
seja capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de
ocupação ou de aperfeiçoamento.
 Aprimorar o estudante como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico.
 Compreender

os

fundamentos

científico-tecnológicos

dos

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no
ensino de cada componente curricular.
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VII – PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTOS, CONTROLE E AVALIAÇÃO
DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A avaliação é global e contínua, realizada por meio da observação
direta do progresso do estudante, nas atividades específicas de cada período,
levando-se em consideração o seu desenvolvimento biopsicossocial, cultural e
suas diferenças individuais, abrangendo a formação de hábitos e atitudes.
São observados o desenvolvimento da criança nos seguintes
aspectos:
 Desenvolvimento sensório-motor;
 Aptidão intelectual;
 Equilíbrio emocional;
 Desenvolvimento nas atividades propostas.
Os resultados da avaliação do desenvolvimento da criança são
registrados em Fichas Individuais do Estudante e comunicados aos pais ou
responsáveis trimestralmente e ao final do ano letivo por meio de instrumento
próprio. O estudante é promovido, automaticamente, ao final do ano letivo.

NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

O Ciclo Sequencial de Alfabetização, sem reprovação, ocorre do 1º
ao 2º ano do Ensino Fundamental, possibilitando a oferta de amplas e variadas
oportunidades para a consolidação das aprendizagens básicas, com prioridade
para a aquisição da leitura e escrita mínima, imprescindíveis para o
prosseguimento de estudos a partir do 3º ano, quando, após análise do
Conselho de Classe, o estudante poderá ser retido, se constatada
impossibilidade de progressão.
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A avaliação da aprendizagem é um processo global, contínuo,
cumulativo, abrangente, diagnóstico e sistemático, envolvendo o professor e o
estudante.
A verificação do rendimento escolar do estudante compreende a
avaliação do aproveitamento, preponderando os aspectos qualitativos sobre os
quantitativos.
Na Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 2º ano a
promoção do estudante é automática, observando-se, porém, sua faixa etária,
amadurecimento psicomotor e demais capacidades, avaliadas de acordo com o
desenvolvimento apresentado no processo, realizado por meio de avaliações
com base em observações diárias e instrumentos avaliativos formais (0 a 10,0).
Em síntese, todos os estudantes do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio têm suas avaliações mensuradas numa escala de zero a dez,
correspondendo aos aspectos qualitativos, sendo estas somadas aos
resultados dos aspectos quantitativos, em cada componente curricular ou
atividade, e computados para extração da média trimestral.
Cabe

ao

professor

a

responsabilidade

pela

avaliação

do

aproveitamento escolar dos estudantes, devendo entregar trimestralmente à
Secretaria as notas para registro e controle.
Na elaboração das avaliações trimestrais, o professor poderá incluir
conteúdos trabalhados naquele trimestre bem como conteúdos ministrados nos
trimestres anteriores no respectivo ano letivo.
Os conteúdos não contemplados nas avaliações trimestrais são
obrigatoriamente incluídos nas avaliações mensais, de maneira que seja
oferecida ao estudante a oportunidade de ser avaliado em, pelo menos, 75%
(setenta e cinco por cento) dos conteúdos previstos em suas respectivas
disciplinas ou atividades e este possa, pelo processo cumulativo, vivenciar
novas oportunidades para suprir seus rendimentos.
É oferecido estudo de recuperação para os estudantes com
aproveitamento insuficiente, considerada a escala de notas adotada pelo
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Centro Educacional Sagrada Família e frequência mínima estabelecida pela
Legislação em vigor.
São adotados, entre outros os seguintes mecanismos de avaliação:
 Observação sistemática do estudante;
 Atividade individual de pesquisa;
 Trabalhos de grupos;
 Avaliações subjetivas;
 Testes objetivos.
Para avaliação do estudante nos aspectos qualitativos são
considerados os níveis de:
 Comprometimento;
 Pontualidade;
 Frequência;
 Disciplina;
 Responsabilidade.
O estudante é submetido a um número mínimo de três avaliações
por trimestre, em cada Componente Curricular ou atividade, com a
recomendação de que sejam adotadas tantas avaliações quantas forem
necessárias para verificação do rendimento escolar e exigido em caráter
obrigatório uma avaliação trimestral.
Para o cálculo da média, são aplicados, em cada trimestre letivo os
seguintes pesos:
 1º trimestre: peso 3;
 2º trimestre: peso 3;
 3º trimestre: peso 4.
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Cabe

ao

professor

a

responsabilidade

pela

avaliação

do

aproveitamento escolar dos estudantes, devendo entregar, trimestralmente, à
Secretaria, as notas para registro e controle.

O estudante é submetido a um número mínimo de três avaliações
por trimestre, em cada Componente Curricular ou atividade, podendo,
entretanto, o professor realizar outras avaliações caso haja tempo ou
necessidade de complementação, com trabalhos, testes.

A Média Final (MF) nos Ensinos Fundamental e Médio será obtida
por meio da média aritmética ponderada das notas dos 3 (três) trimestres,
calculadas através da seguinte fórmula:

MF = (MT 1º Trim. X 3) + (MT 2º Trim. X 3) + (MT 3º Trim. X 4)
10
Nos 1º, 2º e 3º trimestres serão oferecidas aos estudantes, pelo
menos, uma avaliação mensal e uma trimestral, cuja média trimestral será
calculada aplicando-se a seguinte fórmula:

MT=NM+NT+NQ

onde se lê:

NM = 40% do total do

trimestre;

NT = 50% do total do trimestre.
NQ = 10% do total do trimestre.
A média trimestral (MT) é obtida pelo somatório das notas mensais
(NM); nota trimestral (NT) e nota qualitativa (NQ).

A realização das avaliações nem sempre serão marcadas com
antecedência, de modo a incutir nos estudantes hábitos de se manterem em
dia com a matéria dos diferentes componentes curriculares.
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O estudante terá direito à segunda chamada para realização das
avaliações, no prazo de 72 (setenta e duas) horas de dias úteis, contadas a
partir da data da realização da atividade de avaliação, mediante o deferimento
da Coordenação Pedagógica.
 O requerimento deve vir devidamente justificado e comprovado
por atestado médico ou outro documento comprobatório;
 A não observância poderá resultar em nota zero;
 O estudante, que por motivos mais sérios e prolongados, faltar às
avaliações ou outras avaliações, o requerimento para segunda
chamada poderá ser feito imediatamente ao comparecimento do
estudante, sendo que cada situação será analisada pela
Coordenação Pedagógica ou pelo professor por ela designado.
Ao concluir as avaliações do 3º Trimestre, considerar-se-á aprovado
o estudante que tiver obtido média igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência de
75% do total de horas efetivas.
O estudante do Ensino Fundamental do 4º ao 9º ano e no Ensino
Médio, que não obtiver a média final, igual ou superior a 6,0 (seis), necessária
para aprovação, será submetido obrigatoriamente a estudos de recuperação
final.
Os resultados da verificação do rendimento escolar são registrados
no Diário de Classe, pelo professor e na Ficha Individual do estudante, pela
Secretaria Escolar, sendo comunicados ao responsável e ao próprio estudante,
a cada período letivo, mediante instrumento próprio, até 10(dez) dias após o
término do respectivo período.
No Ensino Fundamental e Ensino Médio, a promoção do estudante
dá-se regularmente, ao final do ano letivo, sendo considerado aprovado o
estudante que atingir média igual ou superior a 6,0 (seis) em cada componente
curricular e frequência mínima de 75% do total de horas letivas.
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O estudante que não atende aos critérios acima indicados no final do
ano letivo, realiza estudos de recuperação final, após as deliberações do
Conselho de Classe.
A Recuperação Final, após o término do 3º trimestre letivo, de
acordo com o calendário escolar, destina-se aos estudantes de aproveitamento
inferior a 6,0(seis) pontos e será ministrada pelo professor ou outros
professores do corpo docente, indicados pela Coordenação Pedagógica ou
pela Direção. É oferecida aos estudantes do Ensino Fundamental e Ensino
Médio em até 05 (cinco) componentes curriculares.

A recuperação é realizada por meio de aulas com programação
concentrada e intensiva, sob a responsabilidade do professor, supervisionada
pela Coordenação Pedagógica e é exigida a frequência mínima de 75%
(setenta e cinco por cento) do total de horas estudos, somente mediante o
cumprimento desde disposto o estudante terá direito a realização das
avaliações de recuperação, sendo oferecida nas seguintes modalidades:

I - Contínua, paralela, obrigatória, como parte do processo ensinoaprendizagem, assim que identificado rendimento insatisfatório. A nota
obtida pelo estudante, após os estudos de recuperação de qualquer
componente curricular, será obtida através da média aritmética da nota
trimestral e da nota de recuperação:
NT  NPR
 MT
2

II - Final, realizada após a divulgação dos resultados do ano letivo,
e oferecida, ao estudante que não logrou aproveitamento satisfatório
para aprovação em até 5 (cinco) componentes curriculares.

Os resultados obtidos pelo estudante, após os estudos de
recuperação final de qualquer componente curricular prevalecem sobre os
resultados anteriores.
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Após as aulas de recuperação final, são aplicadas avaliações, com
a atribuição de notas que obedecem aos critérios fixados neste Regimento.

É promovido para o (a) ano/série seguinte, o estudante que, após os
estudos de recuperação final, obtiver em cada componente curricular no
mínimo 60 (sessenta) pontos e frequência igual ou superior a 75% do total de
horas letivas.

Concluído o período de estudos e avaliações de recuperação final
será considerado reprovado o estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis)
em algum dos Componentes Curriculares.

Os resultados da recuperação final são submetidos à apreciação do
Conselho de Classe que os homologará.

O resultado da recuperação final é registrado em ata própria, na
Ficha Individual do estudante e comunicado aos estudantes, pais ou
responsáveis, no mesmo instrumento em que são comunicados os resultados
finais.

DA PROGRESSÃO PARCIAL

O Centro Educacional Sagrada Família não adota o regime de
progressão parcial do estudante para o ano/série seguinte.

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E ADAPTAÇÃO
O aproveitamento de estudos e a adaptação dos mesmos serão
conduzidos a partir da análise da documentação de comprovação da
escolaridade requerida e apresentada por ocasião da matrícula ou em qualquer
época do ano.
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O aproveitamento de estudos e a adaptação são concedidos após a
análise de compatibilização e equivalência dos estudos já realizados em
conformidade com a Base Nacional Comum.

O estudante proveniente de outra instituição educacional tem seus
estudos aproveitados, quando o Componente Curricular concluído tiver, em
conteúdo e duração, desenvolvimento idêntico, equivalente ou superior aos dos
estudos pretendidos e o estudante tenha obtido êxito nos estudos
apresentados.

Cabe à Direção do Centro Educacional designar professores de
áreas afins para analisar os casos específicos de aproveitamento de estudos e
de adaptação e decidir sobre os mesmos.

O estudante transferido de outra instituição educacional é submetido
à adaptação de estudo quando a carga horária, componentes curriculares e
conteúdos programáticos são ausentes e/ou insuficientes, propiciando-se,
então, os ajustamentos necessários e o acompanhamento do novo currículo,
sob a orientação do Centro Educacional.

A adaptação de estudos é feita mediante aulas, trabalhos,
pesquisas, projetos, sendo obedecidos os critérios de avaliação fixados no
Regimento.

O estudante deverá concluir os estudos da adaptação de qualquer
dos Componentes Curriculares, anos ou série a que estiver sujeito, até o
término dos estudos da etapa de ensino a que estiver cursando, não sendo
permitido o avanço de uma etapa a outra.

A análise e decisão sobre adaptação de estudos com os créditos
concedidos ou menções aferidas, em decorrência do aproveitamento de
estudos são registradas em ata própria e os resultados na Ficha Individual do
estudante, com a respectiva carga horária prevista na grade. Os resultados
deverão ser comunicados aos pais ou responsáveis.
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Considerar-se-á aprovado na adaptação, o estudante que obtiver
aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis) no Componente Curricular.

DA EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS

A equivalência de estudos é realizada para aqueles estudantes
oriundos do exterior em que seus currículos guardam semelhança com os
currículos brasileiros, ouvido o órgão competente da Secretaria de Educação
do Distrito Federal, como recomenda a Resolução nº 1 do Conselho de
Educação do Distrito Federal, de 30 de julho de 2013, quando for o caso.

DO AVANÇO DE ESTUDOS
O avanço de estudos será realizado para aqueles estudantes que
apresentarem domínio de habilidades, competências e conceitos acima do
nível esperado para o ano escolar em curso, quando constatado pela equipe
pedagógica e corpo docente, com validação após aplicação de instrumentos
avaliativos que o comprovem. No caso de aprovação do estudante para avanço
de estudos, será convocado Conselho de Classe extraordinário para que a
decisão final seja consolidada e divulgada.
Ressalta-se que o avanço de estudos proposto por esta instituição
encontra respaldo:


No inciso V do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que
prevê que o Estado deve assegurar à criança e ao adolescente, o acesso
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um.



No Artigo 24, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, O inciso V
que trata das regras comuns à Educação Básica, no que diz respeito ao
estabelecimento de critérios para verificação do rendimento escolar,
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apresenta a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante
verificação do aprendizado.

VIII – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, COM
VISTAS À MELHORIA DA EDUCAÇÃO

Com vistas à melhoria da educação, o Centro Educacional promove,
periodicamente, a avaliação das atividades programadas, por meio de
questionários, em reuniões trimestrais com a participação de professores e
especialistas. Anualmente com os estudantes e seus pais/responsáveis,
visando sempre à apuração do êxito do ensino ministrado.
O resultado da avaliação das atividades desenvolvidas pelo Centro
Educacional será objeto de análise de todos os participantes dos processos de
gestão, tendo em vista subsidiar a elaboração do planejamento e orientar a
prática pedagógica futura em busca de padrões de qualidade do ensino.
A avaliação é inerente ao progresso, ao desenvolvimento e se faz
por um processo de escolhas e de decisões que visam sempre, no
aprendizado, o melhor desempenho. Toda e qualquer ação requer uma análise
contínua que só será possível quando há clareza do objetivo a ser buscado e,
principalmente, dos parâmetros estabelecidos.
Na educação tal metodologia não é diferente, pois a instituição de
ensino precisa ter mecanismos eficazes para que todos os processos sejam
desempenhados de maneira significativa à aprendizagem. Durante séculos
fala-se em “métodos” ou “maneiras” de se avaliar de forma correta e
privilegiando as diferenças de cada estudante, porém, sabe-se que ainda há
um grande caminho a ser percorrido para que se essa indicação seja utilizada
nas escolas, rede pública e particular, no Brasil.
A Avaliação Institucional é de grande importância. Ela, pelas
contribuições que vem das respostas dos indagados, oferece aos gestores
educacionais uma gama de informações úteis para ter mais clareza na
orientação de algumas diretrizes norteadoras do trabalho de toda a instituição e
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parâmetros para um ensino de melhor qualidade para todos. Isso é importante
também para criar unidade e evitar o isolamento ou a fragmentação de ações.
Observe-se, nesse processo de autoavaliação, o método bem
conduzido e não tanto o resultado, dando maior ênfase aos instrumentos
utilizados, técnicas que fornecerão à instituição, subsídios claros e,
principalmente, indicar se os caminhos percorridos são satisfatórios ou se
requerem um redirecionamento para atingir os objetivos propostos.
Luckesi afirma que “A avaliação da aprendizagem necessita, para
cumprir o seu verdadeiro significado, assumir a função de subsidiar a
construção da aprendizagem bem-sucedida.” A avaliação da Instituição deve
ter como papel principal viabilizar o crescimento de toda a comunidade escolar,
estimulando-a sempre para a criatividade, a socialização, a democratização e o
engajamento do indivíduo na sociedade e no mercado de trabalho.
A Avaliação Institucional, propriamente dita, no Centro Educacional,
consiste em saber diretamente, por meio de questionário objetivou parecer
descritivo, dirigido às pessoas envolvidas no processo escolar, direção, corpo
técnico

administrativo,

especialistas,

professores,

estudantes,

pais

e

comunidade circundante, qual é sua percepção e grau de satisfação em
relação às atividades e serviços prestados pela instituição.
A partir dos dados fornecidos pela pesquisa, estabelecer novas
metas e parâmetros de atuação, visando melhorar ações e atendimentos nas
áreas apontadas como deficientes e reforçar as qualidades e acertos,
buscando sempre a plena satisfação de todos.
Para ajudar na melhoria dos procedimentos e estabelecer novas
metas, formando planejamento participativo, todos os participantes do processo
serão informados dos dados, informações e pareceres da pesquisa
institucional. E em ação contínua participarão no reordenamento dos objetivos
e procedimentos.

IX - INFRAESTRUTURA
BLOCO A – EDUCAÇÃO INFANTIL
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01- Sala de coordenação;
01- Sala para professores;
01- Banheiro para professores;
01- Sala de jogos/vídeo;
06- Salas de aula (sendo que 01 tem um banheiro c/ 01 chuveiro e 01 vaso);
01- Depósito;
01- Parquinho;
01- Sala de judô;
02- Bebedouros;
01- Banheiro feminino com 4 vasos, 01 pia com 02 torneiras e 01 tanque;
01- Banheiro masculino com 04 vasos, 02 mictórios, 01 pia com 02 torneiras;
01- Sala de ballet;
01 – Sala de atividades recreativas;

BLOCO B (TÉRREO) – AULAS DE REFORÇO E ATIVIDADES DIVERSAS

01- Coordenação;
01- Sala de professores;
01- Orientação;
01- Sala de vídeo;
01- Sala de Ensino Religioso;
01- Sala de comemorações (aniversários);
05- Salas de aula para atividades complementares;
01- Banheiro para professores com 01 vaso, 01 pia com 01 torneira;
01- Banheiro feminino com 04 vasos, 01 pia com 02 torneiras e 01 vaso para
deficiente;
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01- Banheiro masculino com 04 vasos, 01 pia com 02 torneiras, 04 mictórios e
01 vaso para deficiente;
01- Sala de Xerox;
01- Capela;
01- Sala de material de limpeza;

BLOCO B (1º PISO) – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS ANOS E
ENSINO MÉDIO
02- Coordenações;
01- Orientação;
13- Salas de aula;
01- Sala de Orientação Disciplinar;
01- Banheiro masculino com 04 vasos e 01 pia com 02 torneiras;
01- Banheiro feminino com 04 vasos e 01 pia com 01 torneira;
01- Banheiro para professores que é dividido em masculino e feminino, 01 pia
com 01 torneira e 01 espelho;

BLOCO C (TÉRREO) – ADMINISTRAÇÃO
01- Direção;
01- Coordenação Geral;
01- Secretaria;
01- Coordenação religiosa;
01- Depósito de material;
01- Sala de arquivos;
01- Recepção;
01- Sala de visita;
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01- Tesouraria;
01- Sala médica e de repouso;
01- Digitação e Computação;
01- Sala de música;
01- Sala de Assistência Social;
02- Parlatórios;
01- Elevador;
01- Banheiro feminino com 02 vasos, 01 espelho e 01 pia com 02 torneiras;
01- Banheiro masculino com 02 vasos, 01 espelho e 01 pia com 02 torneiras;
01- Banheiro unissex para deficiente com 01 vaso, 01 espelho e 01 pia com 01
torneira;
02- Bebedouros.
BLOCO C (1º PISO) – ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
01- Coordenação;
01- Sala de professores;
06- Salas de aula;
01-Sala de Recursos;
01- Banheiro masculino para professores Com 01 vaso, 01 pia com 02
torneiras e 01 espelho;
01- Banheiro feminino professores 01 vaso, 01 pia com 02 torneiras e 01
espelho;
01- Banheiro feminino com 04 vasos, 01 espelho e 01 pia com 03 torneiras;
01- Banheiro masculino com 04 vasos, 01 espelho, 01 pia com 03 torneiras e
04 mictório;
01- Banheiro unissex para deficiente com 01 vaso, 01 pia com 01 torneira e 01
espelho;
01- Bebedouros.
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BLOCO C (2º PISO) – LABORATÓRIOS
01- Coordenação;
02- Salas de aula;
01- Sala de artes;
01- Laboratório de Física;
01- Laboratório de Química;
01- Laboratório de Biologia;
01- Laboratório de Informática;
01- Laboratório de multimídia;
01- Banheiro masculino para professores com 01 vaso, 01 pia com 02 torneiras
e 01 espelho;
01- Banheiro feminino para professores 01 vaso, 01 pia com 02 torneiras e 01
espelho;
01- Banheiro feminino com 04 vasos, 01 espelho e 01 pia com 03 torneiras;
01- Banheiro masculino com 04 vasos, 01 espelho, 01 pia com 03 torneiras e
04 mictório;
01- Banheiro unissex para deficiente com 01 vaso, 01 pia com 01 torneira e 01
espelho;
01- Bebedouros.

BLOCO C (SUBSOLO)
01- Biblioteca;
01- Auditório com 240 assentos, 04 camarins e banheiro masc./fem.;
01- Sala de som;
01- Sala de lanche;
01- Depósito de material de limpeza;
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01- Banheiro feminino com 03 vasos, 01 espelho e 01 pia com 03 torneiras;
01- Banheiro masculino Com 03 vasos, 01 espelho, 01 pia com 03 torneiras e
04 mictórios;
01- Banheiro unissex para deficiente com 01 vaso, 01 pia com 01 torneira e 01
espelho;
02- Bebedouros.
BLOCO C (SOTÃO)
1- Arquivo inativo;
2- Sala de máquinas.

OUTRAS DEPENDÊNCIAS
01- Cantina;
15- Mesas para refeições;
01- Ginásio polivalente;
02- Mesas de ping-pong;
01- Piscina olímpica e infantil;
01- Viveiro;
01- Portaria;
01- Hall de recreação;
01- Quadra polivalente coberta com arquibancadas;
01- Quadras polivalentes cobertas;
01- Sala de material esportivo;
01- Banheiro feminino externo com 03 vasos, 01 espelho e 01 pia com 03
torneiras;
01- Banheiro masculino externo com 03 vasos, 01 espelho, 01 pia com 03
torneiras e 04 mictórios.
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RECURSOS DIDÁTICOS METODOLÓGICOS
05- TVs;
02- Vídeos;
05- Aparelhos DVDs;
04- Retroprojetores;
54- Computadores;
06- Globos terrestres;
10- Impressoras;
05- Fotocopiadoras;
01- Aparelho de fax;
08- Aparelhos de som (rádio-gravador-CD);
02- Caixas de som amplificado;
02- Sistema de som amplificado (mesa amplificador equalizador caixas de
som);
01- Máquina fotográfica;
01- Filmadora;
32- Ventiladores em sala de aula;
02- Data show;
20- Mapas;
8000- Livros.

PESSOAL DOCENTE, SERVIÇO ESPECIALIZADO E DE APOIO
01 Diretor Geral;
01 Diretor Pedagógico;
01 Coordenador Geral;
01 Orientadora Educacional;
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01 Assistente Social;
04 Coordenadores;
01 Coordenadora Disciplinar;
01 Nutricionista
01 Secretária Escolar;
01 Auxiliar de secretaria;
10 Professores da Educação Infantil;
34 Professores do Ensino Fundamental;
21 Professores do Ensino Médio;
01 Auxiliar de sala;
04 Instrutores de Esportes;
01 Bibliotecário;
01 Auxiliar de biblioteca;
01 Analista financeiro e administrativo;
01 Auxiliar Administrativo e supervisor de manutenção;
01 Auxiliar de laboratório;
01 Técnico em informática
01 Inspetor de estudantes;
02 Recepcionistas;
03 Porteiros;
09 Auxiliar de Serviços Gerais;
01 Servente;
01 Agente de conservação.
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X – GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA

A gestão administrativa e pedagógica é exercida de forma
participativa, integrada e cooperativa, com participação de uma equipe técnicopedagógica-administrativa, privilegiando o trabalho de equipe e buscando o
cumprimento pleno do compromisso coletivo de ensinar e educar.
No âmbito administrativo, as decisões de maior importância são
tomadas em reuniões com a participação dos membros da entidade
mantenedora.
A Direção adota a administração descentralizada, pelos diferentes
serviços, a autoridade e a autonomia necessárias e compatíveis a cada função,
de acordo com as atribuições estabelecidas no Regimento Escolar.
O Centro Educacional Sagrada Família procura manter entre as
pessoas que atuam na instituição educacional uma relação dialógica amigável
é respeitosa, visando a oferecer um ensino de qualidade a todos que buscam
os seus serviços educacionais e prima pelo cumprimento rigoroso da disciplina,
não só dos estudantes, mas de todos que compõem a comunidade escolar.

XI – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conscientes da extrema importância e da responsabilidade da
missão que abraça, o Centro Educacional Sagrada Família considera-se
responsável por um processo educativo de real eficiência e de boa qualidade,
que não ocorre de forma completa sem a participação efetiva do discente e
seus familiares.
Zelamos para que os princípios de liberdade e equidade como
suportes para a participação responsável de cada integrante do processo
ensino-aprendizagem sejam sempre lembrados e praticados.
É com essa perspectiva educacional que o Centro Educacional
Sagrada Família assume, perante a sociedade e as autoridades constituídas
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na área de educação, o compromisso de dedicar o melhor de si, sempre
buscando o aperfeiçoamento, o enriquecimento e o aprimoramento dos
serviços educacionais oferecidos.
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