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APRESENTAÇÃO 

 

 Trata-se de uma construção coletiva, materializada sob a forma de projeto, que 

retrata a visão de mundo e de educação de seus colaboradores. Revela a organização 

interna da escola e seus movimentos previstos para o corrente ano letivo.  

 A elaboração deste Projeto Político Pedagógico (PPP), deu-se em várias etapas 

ao longo do ano de 2017 e 2018. A equipe gestora realizou o diagnóstico da 

comunidade escolar com questões essenciais que pudessem gerar as discussões 

posteriores para dar início ao processo de elaboração. Em seguida, foi delegado a 

todos os segmentos da Unidade Escolar a continuarem a discussão e posteriormente a 

elaboração do PPP, acontecendo dessa forma a primeira etapa do trabalho.  

 No início de 2018 fora retomado o trabalho de reelaboração e montagem final do 

projeto, no qual, em alguns momentos, contamos com a colaboração dos professores.  

 Ter um referencial de qualidade é a intenção maior deste projeto, servindo de 

fundamentação pedagógica para o trabalho executado na instituição. Neste PPP estão 

inseridos os pensamentos e as propostas de trabalho do Colégio & Curso Praticar em 

resposta às necessidades e aspirações dos seus clientes. Tudo em conformidade com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais orientados pelo MEC e com os referenciais 

teóricos em voga para a educação. 

 O objetivo maior desde projeto é fornecer a todos elementos envolvidos na 

educação, um instrumental dinâmico que possa ser usado para envolver os alunos de 

forma prática e prazerosa. 

 Desta forma, esse projeto pretende situar e orientar os profissionais do Colégio & 

Curso Praticar quanto aos procedimentos essenciais na sua ação educativa, bem como 

informar a comunidade educacional e todos os stakeholders envolvidos o modus 

operandi de trabalho e a filosofia da instituição.  

 A expectativa é que este projeto represente uma consistente e significativa 

contribuição a todos. 
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“Quando um sonhador se junta a outro sonhador eles encurtam a distancia entre o 

sonho e a vida sonhada.” 

Paulo Freire 

 

 

 

 

“A escola deve ser um lugar onde cada aluno encontre a possibilidade de se 

instrumentalizar para a realização de seus projetos, por isso, a qualidade do ensino é 

condição necessária à formação moral de seus alunos. Se não promove o ensino de 

boa qualidade, a escola condena seus alunos a sérias dificuldades futuras na vida e, 

decorrentemente, a que vejam seus projetos de vida frustrados. Ao lado do trabalho de 

ensino, o convívio dentro da escola deve ser organizado de maneira que os conceitos 

de justiça, respeito e solidariedade sejam vivificados e compreendidos pelos alunos 

como aliados à perspectiva de uma “vida boa”. Dessa forma, não somente os alunos 

perceberão que esses valores e as regras decorrentes são coerentes com seus projetos 

de felicidade como serão integrados às suas personalidades: se respeitarão pelo fato 

de respeitá-los”. 

Parâmetros Curriculares Nacionais 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Colégio & Curso Praticar propõe o atual projeto para ser desenvolvido no 

período de 2018 a 2020. Este Projeto Político Pedagógico (PPP) consiste na política 

educacional da instituição, preconizada pelo Ministério da Educação e fundamentada 

por filósofos influentes tais como Piaget, Vygotsky e Paulo Freire. 

 Ao produzir este documento, a instituição procura ressaltar a finalidade 

imprescindível da escola na formação do cidadão, solidificando, desta forma, o seu 

papel social fundamental, assegurando assim o resultado educativo esperado e 

preservando o bem-estar físico e mental, bem como estimulando os aspectos cognitivo, 

emocional e social do discente. 

 O PPP é um projeto flexível, a ser permanentemente revisado, atualizado e 

concretizado na proposta educacional. Ficando contidos os aspectos pedagógicos 

aplicados ao ensino bem como, a forma de estimulação, acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento.  

 As intenções aqui planejadas acontecerão em consonância com toda a 

comunidade escolar e com o real comprometimento de todos os profissionais 

envolvidos. 

 Fundamenta-se na construção de um conhecimento que não é pronto e acabado, 

mas que está em permanente avaliação e reformulação, de acordo com os avanços dos 

principais paradigmas educacionais da atualidade ou outras alterações que se fizerem 

necessárias. 

 Portanto não deseja ser tão somente um manual de ação pedagógica, mas um 

caminho aberto para o enriquecimento da dinâmica da prática, tanto no aspecto 

estrutural, como no conteúdo e metodologia educacional. 

 Pretende-se que o PPP seja o impulsionador e condutor do bom desempenho do 

corpo técnico e administrativo no alcance das metas e objetivos que a escola se propõe 

a concretizar durante a sua trajetória. 
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 A experiência com o Curso Preparatório tem mostrado como é importante todos os 

setores (Diretores, Coordenadores, Gestores, Professores, Alunos, Funcionários, 

Pais...) caminharem juntos, procurando resolver os problemas que aparecem e criando 

novas alternativas para a melhoria do serviço oferecido. 

 Trabalhar coletivamente não é uma tarefa sempre fácil. Exige dedicação, esforço 

mútuo e compreensão. É pela ação coletiva que o Colégio se fortalece, revelando sua 

capacidade de se organizar e produzir um trabalho pedagógico condizente às 

demandas sociais.  

 Através deste trabalho, pautado no comprometimento da realização de ações 

educacionais voltadas para o pleno desenvolvimento do ser humano, é possível 

compreender o que um Colégio de qualidade necessita para atender as suas 

finalidades.  

 É neste contexto que o Colégio & Curso Praticar pretende preocupar-se em 

atender às necessidades específicas do meio no qual está inserido, planejando seu 

trabalho a médio e em longo prazo, com a finalidade de construir cada vez mais 

identidade própria e diferenciada. Essa identidade tem um nome: Projeto Político 

Pedagógico que ora se apresenta.  

 Sendo assim, a reflexão permanece fundamentada principalmente na prática 

pedagógica cotidiana e na discussão dos referenciais teóricos que nos direcionam para 

uma “práxis” comprometida com a busca da excelência. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 A velocidade das mudanças que ocorrem no mundo atual, decorrente das 

extraordinárias realizações no campo cientifico/ tecnológicas e fruto da globalização nos 

revela um quadro de múltiplos desafios. Estamos inseridos num novo modelo de 

sociedade onde somos impelidos, a todo instante a vivenciar crises de valores e 

ideologias políticas, sociais e culturais, além dos consequentes surgimentos de guerras, 

terrorismo e violências que assolam a humanidade.  
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Justamente neste contexto que devemos lutar pelos nossos ideais de vida, na 

busca incessante por uma sociedade mais justa e solidária. Estamos certos de que é 

pela vivência da cidadania e do respeito ao outro que tomamos consciência do nosso 

papel. 

 Construir um projeto pedagógico implica em conhecimento previamente a 

realidade em que crianças e adolescentes estão inseridos e do meio social em que 

vivem. A escola é um dos mais significativos ambientes de desenvolvimento. Porém, ela 

não pode ser entendida como instituição substituta da família, mas como ambiente 

socializador diferente do familiar. Nela se dá o cuidado de educar e formar crianças e 

adolescentes que aí convivem, exploram e conhecem, construindo uma visão de mundo 

e de si mesmas como sujeitos de direitos e deveres. 

 Refletindo nesta responsabilidade que temos diante da sociedade e dos indivíduos 

que estão sob os nossos cuidados é que elaboramos nosso Projeto Político 

Pedagógico, com a intenção de formarmos e sermos agentes de transformação visando 

ao bem-estar social. 

 Por fim, buscamos promover a continuação do desenvolvimento pleno do ser 

humano nas suas mais diversas competências. Aqui começa nosso trabalho, 

percebendo a necessidade de apoiar e incentivar as habilidades, os valores e 

respeitando sempre as individualidades. 

 

PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS 

 

 A escola é sem dúvida parte inseparável da sociedade. Ela funciona como 

extensão da família garantindo de forma saudável o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social do cidadão, em condições de liberdade e de dignidade. 

O engajamento de ambos no projeto educativo contribui para o desenvolvimento da 

responsabilidade integral dos discentes, condição necessária para construção de uma 

educação voltada para cidadania, a convivência e os valores democráticos auxiliando 

no desenvolvimento: 

 da cultura de justiça, esperança, ternura e solidariedade; 

 do respeito ao individuo e às suas diferenças; 
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 da consciência crítica acerca do mundo; 

 da formação de hábitos, valores e atitudes; 

 da autonomia com responsabilidade e respeito aos limites. 

 

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

  

 Colégio e Curso Praticar 

 

1.2 ENTIDADE MANTENEDORA 

  

 Mantido por sociedade civil empresarial de cotas de responsabilidade limitada sob 

o CNPJ: 11.148.536/0001-75. 

 

1.3 LOCALIZAÇÃO 

  

 Avenida Marechal Fontenelle, n° 4.016, Campo dos Afonsos, município do Rio de 

Janeiro/ RJ – CEP: 21.740-002. 

 

1.4 NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO 

  

 É oferecido nesta Unidade Escolar: 

 Educação Básica: Ensino Médio. 

 Cursos Livres: Preparatório para Vestibular, Preparatório para Concursos públicos, 

Preparatórios para Escolas Técnicas e Escolas Militares. 
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1.5 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO 

Visa uma gestão Democrática que incentiva e assegura a participação e 

cooperação dos profissionais da Educação, bem como da comunidade escolar e local, 

na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola e nas demais situações 

inerentes à mesma. 

     A participação e a cooperação dos segmentos citados são essenciais para que a 

Educação alcance a sua finalidade, ou seja , o pleno desenvolvimento do discente, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Art. 2º da Lei 

nº 394 de 20/12/1996). 

 DIRETOR GERAL

Rodrigo Jose Pereira, portador do RG: 020200085-7, CPF: 051.551.907-38. Habilitação 

profissional em anexo. 

 DIRETOR PEDAGÓGICO (VICE-DIRETOR)

Rosa Maria Fadda Casanova, portadora do RG: 03932016-3, CPF: 136.895.997-68. 

Habilitação profissional em anexo. 

 COORDENADOR

Márcio Anderson de Sá Pereira, portador do RG: 597.357-0 MD, CPF: 081.390.077-81. 

Habilitação profissional em anexo. 

 SECRETÁRIA
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PARTE II - CARACTERIZAÇÃO 

 

2.1 DA CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

2.1.1 Histórico 

 

Fundado em 2008, o Curso Praticar foi idealizado para atender as necessidades do 

aluno que realmente quer a APROVAÇÃO. Aqui, auxiliamos nosso aluno quanto a 

todas as etapas no processo de aprendizagem, proporcionando ferramentas 

fundamentais para que ele possa atingir seus objetivos.  

Desde a sua criação o Curso Praticar já aprovou mais de 2.000 alunos em diversos 

concursos, dentre eles: as principais universidades do Rio de Janeiro, Oficial da Polícia 

Militar do RJ, Oficial do Bombeiro do RJ, Oficial da Policia de SP; Academia da Força 

Aérea (AFA), Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EsPCex) e muitos outros. 

Atualmente também oferece cursos para área de Segurança Pública, além das 

Academias Militares, Escolas Técnicas, Escolas Militares Militares e para o Pré-

Vestibular. 

Esse destaque ocorreu devido à alta qualidade do seu corpo docente, uma gestão 

administrativa responsável e principalmente a preocupação com o resultado do 

trabalho, a APROVAÇÃO! 

 A expectativa é levar a mesma qualidade para a formação básica no Ensino Médio 

proporcionando aos discentes da instituição condições ideais para o ingresso nas 

melhores Universidades, Escolas Militares e Concursos Públicos de todo o Pais. 

 

2.1.2 Visão 

 

Ser uma instituição eficaz com autonomia e competência pedagógica, administrativa e 

financeira, atuando com colaboradores comprometidos nos planos de trabalho para à 

prática educativa, garantindo a aprendizagem e ambiente agradável para a 
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permanência dos discentes, sendo reconhecida como marco de qualidade na 

educação.  

 

2.1.3 Missão  

 

Fornecer o conhecimento através de um ensino de qualidade, proporcionando 

ferramentas apropriadas para que seus alunos desenvolvam a disciplina de estudo 

capaz de conduzi-los a realização do ideal almejado.  

 

2.1.4 Valores  

 

      Relações éticas e morais 

      Comprometimento 

      Inovação 

      Criatividade 

      Trabalho cooperativo 

      Imagem institucional 

      Melhoramento contínuo 

      Reconhecimento 

 

2.1.5 Responsabilidade Social 

 

O Colégio & Curso Praticar reconhece a responsabilidade que possui na preparação e 

formação de cidadãos para continuidade da vida acadêmica e/ou ingresso na vida 

profissional através dos concursos públicos por isso gerar bolsas de incentivo 

educacional é para Praticar um princípio institucional capaz de possibilitar acesso a um 

ensino de qualidade. 

 Implantação de políticas internas de sustentabilidade, preservando do meio 

ambiente com a introdução de sistemas de coleta seletiva de lixo, sistema de 

racionalização do uso da água e gestão da utilização de luz e equipamentos elétricos 

também são desafios constantes para a instituição. 
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2.1.6 Filosofia Institucional 

 

 Nossa instituição tem alguns lemas e filosofias de trabalho cujo principal objetivo é 

despertar no discente o  desejo de interagir e transformar o seu meio, adaptando-se à 

sua evolução e sendo capaz de conviver numa sociedade de conflitos e influências 

diversas porém mantendo o foco nos valores e ideais almejados. 

 Nosso Lema principal é “O Segredo é Praticar!”, procurando despertar no discente 

a ideia de estudo periódico, fazendo com que ele entenda que o processo de 

aprendizagem necessita da dedicação e pratica de estudo. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA 

 

A recente crise pode ter abalado parte do setor de educação, mas as oportunidades 

ainda são abundantes. Foi o que defenderam profissionais de fundos de investimento 

no Congresso ABVCAP 2017, em São Paulo. Os campos mais discutidos e promissores 

foram a educação à distância (EaD), ensino básico e o ensino de idiomas.  

Na econômica dados do IPC Maps 2017, estipulou que poder de consumo nacional 

deve movimentar R$ 4,2 tri na economia neste ano, o equivalente ao consumido em 

2011. Já considerados uma expectativa de crescimento positivo de 0,42% e um índice 

de inflação IPCA de 4,36%. 

O jeito de educar mudou e é possível que os educadores não fiquem para trás dessa 

vez. Através de uma resposta ativa à sua área e aos alunos dessa geração digital, o 

espírito empreendedor pode, enfim, tomar a área da educação e mudar o jogo para 

educadores de todo o país. 

Na parte econômica, o poder de consumo do público alvo aumentou referente a 2016. 

Contudo, a classe C e D deve uma queda significativa. Segue abaixo os dados 

extraídos do IPC Maps 2017(Geografia do Consumo Brasileiro.) 
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Mesmo diante da crise, existe a oportunidade no segmento de Colégio privado. Uma 

parte da população visa investir em Educação como meio de ultrapassar a crise. Hoje, 

na educação básica temos 8.118 escolas privadas no Brasil, 1.267.99 matrículas no 

Ensino Fundamental e 1.001.316 no Ensino Médio conforme dados do Censo 

Escolar/INEP 2016. Nos dados abaixo veremos que a Rede privada cresceu 19,8% nos 

últimos oito anos na modalidade anos finais Ensino Fundamental e Ensino médio. O 

que é bom, pois ainda é um mercado pouco explorado em metodologia diferenciada.  
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Ensino Fundamental Privado 

 

Conforme o Censo Escolar 2016, 14,8% das matrículas são de escolas privadas. A rede 

privada cresceu 15,3% em oito anos e 99,2% dos matriculados estudam no turno 

diurno. Abaixo está o gráfico dos dados: 

 

 

Ensino Médio Privado 

 

Através do levantamento feito pelas estatísticas do INEP 2016, 12,5% dos matriculados 

estão em escolas privadas. A rede privada que oferece a modalidade Ensino Médio 

cresceu 4,5% em oito anos. Contudo, a rede publica concentra a maior parte de 

matriculados nesse segmento. 
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2.2.1 Diagnóstico Social 

            

 Estamos vivendo um grande desafio da renovação, com isso visamos o  processo 

educativo, sensibilizando nossos educandos quanto à sua formação social, ética, 

cognitiva, emocional; enfim, toda sua individualidade. 

           As perspectivas para a preparação básica para o trabalho e a cidadania que se 

abrem nos mais diversos campos implicam em um modelo educacional  aberto ao novo, 

ao interativo, ao dinâmico, atento a uma realidade que a cada momento se transforma.  

           Nosso ensino visa preparar o discente para ingressar nas principais 

universidades públicas do país e/ou concursos públicos e militares. Para que eles 

alcancem seus objetivos de forma plena, investimos em uma carga horária ampliada (e 

diferenciada), com profissionais de alta qualidade além de meios auxiliares específicos 

e atualizados a realidade social. Estamos focados no ensino consistente e de qualidade 

que está diretamente relacionado ao nosso principal objetivo, que é a formação integral 

do cidadão em toda sua plenitude e o aprimoramento como pessoa humana, consciente 

de seu papel na sociedade e preservação do nosso planeta e, portanto que nossos 

discentes valorizem a vida.  

 Nossa comunidade é heterogênea, mas que se torna presente e reflexiva na 

práxis-pedagógica. 

 

2.2.2 A Comunidade Escolar 

  

 O Colégio & Curso Praticar fica na divisa dos bairros de Magalhaes Bastos e 

Campos dos Afonsos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pertencente a região de 

Realengo, onde se localiza a Base Aérea dos Afonsos - (BAAF/SBAF), base da Força 

Aérea Brasileira estabelecida na Guarnição da Aeronáutica dos Afonsos. O Campo dos 

Afonsos também é conhecido como o berço da aviação brasileira, pois sua história 

confunde-se com a história da aviação no Brasil. Foi a partir de 1941, com a criação 

da FAB, que passou a ser designado oficialmente como Base Aérea dos Afonsos. 

Nossa comunidade escolar compreende o perímetro dos Bairros de: Campinho, Vila 

https://pt.wikipedia.org/wiki/SBAF
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1941
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
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Valqueire, Sulacap, Magalhães Bastos, Campos dos Afonsos, Deodoro, Vila 

Militar, Mallet, Realengo, Padre Miguel, Bangu e adjacências.  

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os bairros a 

média do índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,856, com expectativa de 

vida média de 73,59 anos, renda per capita de R$ 462,13, taxa de alfabetização de 

97,75%, tendo taxa bruta de frequência escolar de 93,26%. O índice de Educação é de 

0,963.  

 

2.2.3 Clientela Escolar 

 

Levando em consideração a análise Demográfica, o público-alvo para o Colégio Praticar 

tem a faixa etária de 13 a 18 anos, de ambos os sexos, sendo potencialmente 

moradores das localidades adjacentes a unidade escolar e pertencentes às classes B1, 

B2, C1 e C2. 

 Visando o estreitamento nas relações, serão promovidos encontros periódicos, 

quando através de dinâmicas diversas, tentaremos atingir um engajamento ativo, 

político e consciente de toda a Comunidade Escolar (pais, alunos, professores, 

funcionários e Direção). 

  

2.2.4 Família - Escola 

 

 Queremos  resgatar valores da família tradicional que foram perdidos ao passar do 

tempo sendo imprescindível para o sucesso da educação de nossos discentes a 

parceria FAMÍLIA-ESCOLA, que esta baseada no respeito, na cooperação e na 

confiança porque uma "Família sólida determina uma sociedade consciente".  

 A cada final de bimestre realizaremos nossa reunião de Pais, nas quais a 

presença da família é fundamental. Será realizada com a participação da Equipe 

Gestora e docente, conforme calendário anual. Não haverá aula no dia da reunião, 

somente será feito atendimento aos pais e/ou responsáveis. 

 A família e a escola precisam caminhar juntas, uma vez que temos objetivos 

comuns na formação de valores morais, na construção de conhecimentos e na 
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autorrealização de cada um deles. Para isso, solicitamos a participação da 

Família no acompanhamento da vida escolar dos discentes orientando-se para: 

 Caso não possa comparecer  as reuniões, procure-nos e faça sua justificativa na 

Coordenação ou Orientação Pedagógica e obtenha a pauta de assuntos e o boletim; 

 Tomando conhecimento detalhado do conteúdo desde manual; 

 O cumprimento pelo aluno das normas estabelecidas pela instituição; 

 A presença contínua do aluno em todas as aulas, justificando por escrito                       

as faltas que porventura aconteçam; 

 Evitar chegadas tardias ou saídas antecipadas nos períodos de aula; 

 Incentivar na formação de hábitos de estudo, sendo coparticipante do processo; 

 Sempre analisando as avaliações realizadas e a verificação bimestral do boletim;  

 Participações dos pais nas reuniões, comemorações e eventos, aonde estarão 

estimulando seus filhos a integração social. 

 

2.2.4.1 Comunicação com os Pais 

 

 O COLÉGIO & CURSO PRATICAR adota uma disciplina dialógica, onde o diálogo 

e a tomada de consciência fundamentam a ação disciplinar. 

 A comunicação entre a instituição e a família far-se-á através dos seguintes meios: 

 Agenda escolar 

 Circulares enviadas através do aluno 

 Informações orais dadas em sala de aula 

 Circulares e avisos fixados nos murais 

 Telefones  

 Reuniões com e mestres 

 Atendimento padronizado 

 

 A Equipe Escolar coloca-se à disposição caso seja necessário um diálogo dos 

pais e/ou responsável com a equipe pedagógica e poderá ser solicitado o atendimento 

por telefone ou pessoalmente. Este atendimento será realizado pela Orientação 

Educacional ou Coordenação, no turno da manhã/ tarde das 08h as 17h, com 
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agendamento prévio. 

         

2.2.4.2 Dever dos pais ou responsáveis 

 

 É fundamental a cooperação que possamos estabelecer ao longo do ano letivo. 

Mais do que profissionais desejamos criar laços mais estreitos e termos alegria em 

trabalhar com os discentes buscando transformar em realidades os seus sonhos.  Para 

tal torna-se primordial aos Pais ou Responsável legal: 

 Dar informações precisas e completas sobre o discente por ocasião de sua 

matricula; 

 Responsabilizar-se solidariamente pelos atos praticados pelo discente 

matriculado, dentro e fora da instituição; 

 Observar e acompanhar o desenvolvimento do discente no ambiente doméstico 

quanto à filosofia educacional da escola, comunicando à coordenação qualquer 

inadequação detectada; e 

 Apoio às medidas disciplinares tomadas pela instituição permitindo que o discente 

reflita sobre as consequências de suas infrações. 
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PARTE III - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente projeto se baseia na proposta Educacional de Paulo Freire. Destaca-se a 

importância da contribuição teórica de Paulo Freire para este projeto, visto, suas 

primeiras experiências educacionais. Para Freire, o ato de educar ultrapassa as 

especificidades pedagógicas, técnicas e didáticas, constituindo-se acima de tudo em 

ato político. Para transformar a realidade existente, propôs um profundo trabalho de 

conscientização e transformação. Não basta para ele que o menos provido de 

condições tenha consciência de sua situação, mas que se disponha a transformar essa 

realidade, sendo este seu maior objetivo: a libertação do educando. Para isso parte do 

estudo da realidade do sujeito, numa reflexão fundamentada sobre o homem concreto, 

e de uma análise do meio em que vive. Seu discurso está alicerçado no diálogo entre 

educador e educando, pois a participação do sujeito da aprendizagem no processo de 

construção do conhecimento é imprescindível para ultrapassar a simples constatação 

dos fatos e possibilitar uma atitude de constante investigação da realidade.  

Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe, ainda que de forma 

rudimentar, dos conteúdos necessários para organizar o programa de atividades. Por 

isso as palavras geradoras que orientarão aos futuros debates são extraídas do 

universo vocabular do educando.  

O importante é despertar uma nova relação com a experiência vivida, traduzida nos 

temas geradores que permitirão uma aprendizagem global, não fragmentada. 

Acreditamos na relevância atual da proposta de Paulo Freire, pois a educação precisa 

tornar-se canal de libertação, libertação esta conseguida através de uma comunhão em 

que o sujeito compreenda a realidade objetiva e se comprometa com a transformação 

desta realidade.   
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“Na Educação, o caminho se faz enquanto se anda. A grande descoberta é que 

não há exemplos prontos e fechados para seguir. O que há é um horizonte social, que 

inclui não uma forma acabada de estruturas sociais, mas um conjunto de princípios que 

servem de  rumo de uma realidade determinada e uma proposta metodológica que 

torne possível a aproximação desse horizonte” 

Carlos H. Carrilho 

 

 O COLÉGIO & CURSO PRATICAR, mobilizado para o exercício de uma pratica 

pedagógica mais eficaz, parte de uma reflexão coletiva que leva ao estudo e a 

fundamentação teórica continuada, ampliando a visão do grupo para que se perceba a 

importância das relações da escola, na região, na cidade, no pais, no mundo. 

 As questões de escola nesse novo milênio são mais complexas do que 

simplesmente a escolha de um método, a seleção de conteúdos, a forma como “medir” 

o que o aluno aprendeu. A escola entende que faz parte de uma sociedade, e dela tem 

que se apropriar. É preciso olha a sua volta e definir quem está dentro dela, definir sua 

função social e buscar soluções para integração escola – vida.  

 Ao constatamos as mudanças e avanços do mundo moderno e suas 

consequências, é fundamental a definição do momento em que estamos vivenciando, a 

fim de atendermos as necessidades e os anseios da nossa comunidade.  

 Se quisermos uma sociedade melhor, temos de melhor, temos de melhorar a 

escola. Sem sombra de dívidas, o papel da escola perante uma sociedade altamente 

complexa como a que vivemos não pode ser a mesma de anos atrás.  

 Para fundamentar esse trabalho nos apoiamos nos pressupostos críticos e 

transformadores de teóricos especialista em educação como: Jean Peaget, Paulo 

Freire, Vigotsky, Freinet, Maria Montessori e outros.  

 

 

 

 

 

 



 

Av. Marechal Fontenelle, 4016 – Campo dos Afonsos / RJ – Cep: 21.740-002 - Brasil 

 

 

“ Já dede os primeiros dias de desenvolvimento, as atividades de uma criança 

adquirem um significado próprio em um objetivo definido, são refratadas pelo prisma do 

ambiente em que vive. O caminho entre o objetivo e a criança e entre a criança e o 

objetivo passa por outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é produto de um 

processo de desenvolvimento profundamente enraizado nos elos a história individual e 

a história social. “sistema de comportamento social e, estando dirigida para 

Vygostasky 

 

 Através de um trabalho continuo envolvendo valores, esperamos que nossos 

alunos aprendam, dentre outras coisas, a seres cidadãos, aprendendo a agir com 

respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não-violência, aprendendo a usar o 

diálogo nas mais diferentes situações, comprometendo-se  com que acontece na vida 

da comunidade – do país.  

 Queremos formar um aluno que saiba conviver com seus semelhantes, 

contribuindo efetivamente para a construção de um mundo melhor e que tenha como 

base dos valores de justiça, da solidariedade, da partilha, do amor, de verdade, da 

emoção, da intuição e da sensibilidade.  

 Sabemos que o pressuposto fundamental de qualquer trabalho educativo é 

acreditar e nós acreditamos que poderemos contribuir para a humanização e 

personalização do homem, fazendo-o desenvolver plenamente seu pensamento e  

 Suas habilidades, dentro da fase que estiver vivendo, não furtando dele nenhuma 

possibilidade de crescimento ou de liberdade de expressão. O COLÉGIO & CURSO 

PRATICAR se preocupa em oferecer condições aos alunos para que eles possam ler as 

situações do dia a dia, sem dela temer s sim em condições de resolvê-las. 

 O COLÉGIO E CURSO PRATICAR tem por finalidade ministrar a Educação 

Básica em suas etapas, conforme legislação em vigor. 

 Acreditamos que quem muda a educação é o professor. Este deve conhecer seus 

alunos e buscar estratégicas que garantam seu crescimento pessoal e de aprendizado. 

 O professor é personagem fundamental sendo o mediador e o organizador do 

processo de construção do conhecimento e deve respeitar os níveis de 

desenvolvimento de cada aluno para que este construa, gradativamente, seu 

conhecimento, suas relações interpessoais, seus senso crítico e sua cidadania.  
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“Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por ser neutra, minha 

prática exige de mim uma definição, Uma tomada de decisão. Decisão. Ruptura. Exige 

de mim que escolha entre isto ou aquilo. Não posso ser professor a favor de quem quer 

que seja e a favor de não importa o quê. Não posso ser professor a favor do homem ou 

da humanidade, frase se uma vaguidade demasiado contrastante com concretude da 

praticar educativa. Sou professor a favor da decência contra despudor, a favor da 

liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia 

contra a ditadura de direita ou esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra 

qualquer forma de descriminação econômica dos indivíduos ou das classes sociais...” 

Paulo Freire 

 

3.1 CONCEPÇÕES 

 

3.1.1 HOMEM 

 

 O homem, na atualidade, é um ser competitivo e individualista, resultado das 

relações impostas pelo modelo de sociedade em vigor. No entanto, a luta deve ser por 

um homem social, voltado para o seu bem próprio, mas acima de tudo, para o bem 

estar do grupo do qual faz parte. 

 

3.1.2 SOCIEDADE 

 

 Entendemos a sociedade como a forma pela qual o homem interage e as relações 

que estes estabelecem entre si. A consequência dessas relações vai determinar o tipo 

de sociedade existente, com base nas regras instituídas pelo grupo social. É no seio 

dessas relações sociais que se dá a transformação da sociedade. 
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3.1.3 EDUCAÇÃO  

 

 O processo educacional deve contemplar um tipo de ensino e aprendizagem que 

ultrapasse a mera reprodução de saberes “cristalizado” e desemboque em um processo 

de produção e de apropriação de conhecimento, possibilitando, assim, que o cidadão 

torne-se crítico e que exerça a sua cidadania, refletindo sobre as questões sociais e 

buscando alternativas de superação da realidade.  

 

3.2 A ESCOLA QUE QUEREMOS 

 

3.2.1 FUNÇÃO SOCIAL 

 

 Em nossa sociedade, a Educação Básica, em todos os níveis e modalidades, tem 

como função social formar o cidadão, isto é, construir conhecimentos, atitudes e valores 

que tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo. 

 

3.2.2 PERFIL DE ALUNO 

 

 Acreditamos numa nova sociedade, onde o ser possa ter primazia sobre o ter, 

onde homens e mulheres novos sejam comprometidos com a humanização das 

relações na sociedade. Por isso, queremos formar cidadãos que abracem o comunitário 

enquanto patrimônio coletivo, valorizem a vida humana e a família e que priorizem o ser 

sobre o ter. 

 

3.2.3 PERFIL DE EDUCADOR 

 

 A escola é um espaço significativo de aprendizagem, que proporciona o encontro 

com o saber e que contribui para o desenvolvimento das capacidades de relação 

interpessoal, de ser e estar com os outros, em uma atitude básica de aceitação, 

respeito e confiança. 
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O professor deve ser o condutor do processo, atuando na zona de 

desenvolvimento proximal. Sua intervenção deve ser direta, pois assim ajudará no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

 O educador é um colaborador fundamental no processo que deve saber “ouvir” a 

escola, estar atento aos acontecimentos e necessidades, construindo conhecimentos 

através da leitura da realidade. 

 

“Se o Mestre for verdadeiramente sábio,                                                                                        

não convidará o aluno a entrar na mansão de seu saber”, 

“E sim, estimulará o aluno a encontrar o limiar da própria mente”. 

Khalil Gibran 

 

3.3 PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O PROJETO 

 

 O Colégio & Curso Praticar assume um grande desafio: “o de assegurar ao aluno 

a formação indispensável ao exercício da cidadania”. Essa cidadania é traduzida nas 

diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (RECNEI) como um conjunto de 

conhecimentos (SABERES), procedimentos (SABER FAZER), atitudes (SER) que 

implica a participação de todos aqueles que fazem da nossa escola um projeto coletivo 

de trabalho. 

 A escola elege os princípios de LIBERDADE, DIGNIDADE, RESPEITO e 

SOLIDARIEDADE HUMANA, tendo como finalidade o pleno funcionamento do 

educando, sua preparação para o exercício consciente de cidadania, envolvendo aí os 

seus principais atores: ESCOLA, PROFESSOR, ALUNO, COMUNIDADE e FAMÍLIA. 

 Acrescente-se que a nossa escola, sem perder de vista os princípios cristãos e a 

variedade de comportamentos manifestados pelos alunos, adotam ainda os princípios 

recomendados nas Diretrizes Curriculares nacionais, a seguir especificados: 

 Os princípios Éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum; 

 Os Princípios Estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais. 



 

Av. Marechal Fontenelle, 4016 – Campo dos Afonsos / RJ – Cep: 21.740-002 - Brasil 

 

 

 

 O respeito à dignidade e aos direitos das crianças e dos adolescentes 

consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e 

religiosas etc.; 

 O acesso aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das 

capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação, ao pensamento, à ética 

e ao senso crítico; e 

 A socialização por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas 

práticas sociais, sem nenhum tipo de discriminação. 

 

3.4 O QUE ENTENDEMOS POR: 

 

3.4.1 CURRÍCULO 

 

 Segundo César Coll, currículo “é um instrumento que deve levar em conta as 

diversas possibilidades de aprendizagem não só no que se concerne à seleção de 

metas e conteúdos, mas também na maneira de planejar as atividades”. 

 Baseado nos conceitos e objetivos (saber, saber fazer, saber ser), entende-se que 

o currículo busca uma visão de totalidade, contradição e movimento, sendo flexível e 

contextualizado no tempo/espaço por meio das áreas do conhecimento. 

 E para que haja eficácia no processo ensino e aprendizagem, o mesmo deve ser 

definido e estudado coletivamente antes de ser trabalhado. 

 

3.4.2 AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação deve ter caráter processual e formativo. É o ponto de partida para o 

planejamento de novas atividades e para a construção do conhecimento. 

Ela deve ser entendida como um diagnóstico do desenvolvimento do aluno na relação 

com a ação dos educadores e na perspectiva do aprimoramento do processo educativo.  
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 3.4.3 PLANEJAMENTO 

 

 O ato de planejar é inerente à existência humana, está relacionado com a 

possibilidade de transformação. O planejamento pedagógico é fundamental para 

operacionalização dos objetivos de ensino, no sentido de alcançar as finalidades 

educativas. 

 

3.4.4 METODOLOGIA 

 

 A metodologia de projetos de trabalho representa a ruptura com a pedagogia 

tradicional, sendo uma nova maneira de compreender e vivenciar o processo educativo 

de modo a responder aos desafios e necessidades da sociedade atual baseado no 

ensino de compreensão ligado às atividades cognoscitivas, experiencial, relacional, 

investigativa e dialógica. As aulas acontecerão no método expositivo dialogado com a 

utilização de quadro branco, materiais didáticos e meios auxiliares. 

 

3.4.5 EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

 A avaliação vista como uma constante no processo pedagógico, pois sem ela não 

seria possível retomar e planejar as diversas atividades educativas que se realizam ao 

longo do ano letivo, conforme o que determina especificamente o Regimento Escolar 

desta instituição e deverá se realizar sempre: 

 Nas reuniões pedagógicas;  

 No final de cada bimestre; 

 No final do ano letivo; e 

 Quando tornar-se necessária, ao longo do processo.  

  Este Projeto nos dará a direção para todas as ações da escola no período de 

2018 /2020, estando em constante renovação, para atender as necessidades 

específicas que surgirem ao longo do processo. 
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O mesmo será desdobrado em projetos de curto, médio e longo prazo, levando 

em conta as políticas e estratégias da escola, com atenção especial à família, à 

programação da escola conforme a agenda e as normas educativas em vigor. 

 Os pais serão chamados para assumirem o compromisso com a escola de 

participar na execução desse projeto como forma de contribuir na melhoria do ensino-

aprendizagem do seu filho. 

 

PARTE IV - OBJETIVOS 

 

4. OBJETIVOS  

 

 O objetivos do COLÉGIO & CURSO PRATICAR, organizado como instituição 

apolítica, é o de proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento 

de suas potencialidades para sua auto realização, preparação para o exercício 

consciente da cidadania e prosseguimento de estudos, observando as determinações 

da lei nº 9.394/96 e demais disposições legais pertinentes. 

 

4.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 Levar os docentes a elaborar uma proposta pedagógica com estratégias de ação 

pedagógica e comunitária, esperando com isso, atingir objetivos gerais da instituição; 

 Proporcionar aos alunos ambiente para experiências diversas; 

 Desenvolver hábitos e atitudes corretas; 

 Desenvolver a capacidade criadora; 

 Promover melhor entendimento entre educação escolar e a que é promovida no 

lar; 

 Promover maior integração entre os profissionais da escola, a fim de melhorar as 

relações humanas; 

 Proporcionar capacitação continuada com cursos, convenções pedagógicas e 

congressos para que a escola obtenha profissionais bem mais capacitados;  
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 Estimular o desenvolvimento cognitivo e motor; 

 Firmar o desenvolvimento cívico; 

 Ajudar o aluno a construir sua identidade e o senso crítico, considerando a ética 

fundamental na formação integral do indivíduo; 

 Levar o aluno a se apropriar de forma racional e crítica dos valores éticos 

essenciais na relação com o outro; 

 Promover a integração Escola e Família tendo como princípio o respeito a todas 

as manifestações que se aprendem na família, ou em outros grupos sociais, aos qual o 

aluno esteja inserido; 

 Orientar a personalidade e o desenvolvimento social; e 

 Estabelecer o equilíbrio sócio-emocional. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Introduzir na cultura da Comunidade Escolar, o real sentido de Amor e Pátria, 

resgatando valores nacionais e promovendo a execução semanal do Hino Nacional 

Brasileiro; 

 Tornar a aprendizagem mais fácil e agradável, através de uma metodologia mais 

próxima da realidade social, utilizando meios tecnológico disponíveis a fim de envolver 

o aluno no processo de aprendizagem; 

 Desenvolver e estimular o gosto pela leitura como fonte de prazer, para tal a 

instituição pretende incentivar o cultivo da leitura e pesquisa, afim de que os alunos 

tenham a oportunidade de contato coerente com seus semelhantes e de manifestar 

harmoniosamente sua personalidade. Lembrando-lhes sobre a importância da língua 

Nacional como expressão da cultura brasileira. 

 Fortalecer a participação dos pais nas atividades escolares; 

 Promover eventos educativos e culturais;  

 Trabalhar em parcerias com outros setores da sociedade, através de instrumentos 

específicos, em acordo com as finalidades e objetivos da escola. 
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 Proporcionar experiência com exames de acesso promovendo simulados e provas 

regulares com as mesmas características dos concursos que o aluno realizará; 

 Proporcionar ambiente adequado e inovador para a potencialização do estudo; 

 Promover práticas de estudos acompanhado; e 

 Prezar para a qualidade no ensino. 

 

PARTE V - RECURSOS 

 

5.1  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 O Colégio & Curso Praticar entende que a tecnologia é um grande aliado e 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Com isso investirá no desenvolvimento 

dos meios tecnológicos trazendo para seu discente tecnologias inovadores capazes de 

aumentar a eficiência dos resultados. 

 

5.2 RECURSOS HUMANOS 

 

5.3 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

  

 Profissional que atua em ação conjunta com os professores, a elaboração de 

trabalho em articulação com o Projeto Pedagógico da Escola; participação nas ações 

coletivas, proposições de práticas educativas consonantes com os princípios da 

Educação. 

Observação e avaliação processual do desenvolvimento pedagógico, considerando a 

necessária articulação junto a seus familiares; envolvimento com atividades dirigidas ao 

seu desenvolvimento profissional, trabalho articulado junto à gerência, direção 

pedagógica e assessoria pedagógica da escola. 
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 As atribuições dos (as) Professores (as) da Educação Básica na função de 

Coordenador (a) Pedagógico (a) da Unidade Escolar deverão abranger as seguintes 

ações: 

 I – Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na Unidade 

Escolar; 

 II – Articular a elaboração participativa do Projeto Político-Pedagógico da Escola; 

 III – Coordenar a elaboração, execução e avaliação do Projeto Político-Pedagógico 

na Unidade Escolar; 

 IV – Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho de aluno, visando à 

correção e intervenção no Planejamento Pedagógico; 

 V – Desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de hora-atividade, 

viabilizando a atualização pedagógica;  

 VI – Coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-atividade na 

Unidade Escolar; 

 VII – Analisar/ avaliar junto aos professores e Equipe Gestora, possíveis causas de 

evasão e retenção propondo ações para superação;  

 VIII – Propor  e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento dos profissionais 

da escola, visando à melhoria de desempenho profissional; 

 IX – Articular a realização de palestras, projetos, aulões, encontros e similares com 

grupos de alunos e profissionais da unidade escolar sobre temas relevantes para 

processo de ensino-aprendizagem 

 X – Propor, em articulação com a Direção, implantação e implementação de 

medidas e ações que contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e o 

sucesso escolar dos alunos; 

 XI – Acompanhar o processo de enturmarão dos alunos e a orientação educacional. 

   

5.4 ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 Profissionais com ação conjunta na elaboração do plano de trabalho em 

articulação com o projeto pedagógico da escola; participação nas ações coletivas; 

proposição de práticas educativas consonantes com os princípios da Educação Infantil; 

observação e avaliação processual do desenvolvimento do discente.  
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 As atribuições do  da Orientação Educacional são: 

I- Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de Orientação 

Educacional, em nível de: 

          1.1- Escola 

          1.2- Comunidade 

II- Participar da elaboração do calendário escolar do ano letivo; 

III- Participar no processo de identificação das características básicas da 

comunidade; 

IV- Participar na composição, caracterização e acompanhamento das turmas e 

grupos; 

V- Participar no processo de elaboração do currículo pleno da escola; 

VI- Participar no processo de avaliação e recuperação de alunos; 

VII- Participar no processo de integração Escola-Família-Comunidade; 

VIII- Coordenar o processo de Orientação Vocacional do educando, incorporando-o ao 

processo educativo global; 

IX- Coordenar o processo de informação educacional e profissional com vistas à 

Orientação Vocacional; 

X- Sistematizar o processo de intercâmbio das informações necessárias ao 

conhecimento global do educando, mantendo aceso o fluxo de informações junto à 

(Equipe Técnica)* e Docente do Colégio; 

XI- Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando a outros 

especialistas, quando necessário precisarem de assistência especial; 

XII- Elaborar relatórios de atividades; 

XIII- Complementar a avaliação do conselho de classe com informações sobre os 

alunos nos planos, social e profissional; 

XIV- Orientar os professores na sondagem de aptidões dos alunos; 

XV- Participar dos Centros de Estudo, das trocas de experiências, das reciclagens, 

subsidiando o corpo docente nos aspectos psicopedagógicos; 

XVI- Organizar os Centros de Estudos com os alunos de rendimento ¨não satisfatório¨; 

XVII- Trabalhar junto aos pais dos alunos cujo rendimento for considerado pelo COC 

como não satisfatório. 
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5.5 CORPO DOCENTE 

 

Qual o papel do professor? 
  

A realidade do professor de hoje é muito diferente de algumas décadas. Atualmente, o 

profissional deve cada vez mais estar atualizado para acompanhar os avanços 

educacionais e tecnológicos. E isso implica diretamente em muito estudo e leitura. A 

esse constante estudo dá-se o nome de formação continuada, que se baseia na 

coletividade e na reflexão. Dessa forma, o professor torna-se agente de sua formação e 

a sala de aula o local de seu crescimento profissional. O perfil desse novo professor 

passa diretamente pela necessidade de uma reflexão sobre as práticas pedagógicas 

que, após esse processo, deverá ser direcionada aos interesses dos alunos.  

Além das técnicas e práticas, a formação hoje também depende muito de uma série de 

fatores extraclasse, tais como: criatividade, dinâmica e, talvez o mais adequado para o 

dia-a-dia, o improviso. Para a universidade, cabe o papel de oferecer subsídios na 

formação do profissional, porém, essa não é a única maneira de formar um professor. 

Uma boa graduação não é o bastante, é necessário atualizar-se sempre e isso implica 

diretamente no processo da formação continuada. O perfil do profissional de hoje se 

completa ao assumir que ele também é o próprio produtor de sua profissão.  Se 

desenvolver, conhecer seus alunos e refletir sobre seu papel na sociedade. Esses são 

basicamente os critérios que formam o perfil do novo professor do século 21.  

De fato, não é mais possível dar aulas apenas com o que foi aprendido na 

graduação. Ou achar que a tecnologia é coisa para especialistas. Trabalhar sozinho, 

sem trocar experiências com os colegas, e ignorar as didáticas de cada área são outras 

práticas condenadas pelos especialistas quando se pensa no professor do século 21. 

Planejar e avaliar constantemente, acreditando que o aluno pode aprender, por outro 

lado, é essencial na rotina dos bons profissionais.    

Essa nova configuração no perfil profissional está embasada em medidas 

governamentais e em pesquisas sobre a prática docente e o desenvolvimento infantil. 

Antes, achávamos que a principal função do professor era passar o conhecimento aos 

alunos. Jean Piaget, Lev Vygotsky e outros estudiosos mostraram que o que realmente 
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importa é ser um mediador na construção do conhecimento e isso requer uma 

postura ativa de reflexão, auto avaliação e estudo constantes.    

Tudo isso, é claro, porque os alunos também não são os mesmos de décadas atrás - 

longe disso. Com a democratização do acesso à internet, passamos a ter nas escolas 

dnteisceque interagem com as chamadas tecnologias de informação e comunicação, o 

que exige um olhar diferente sobre o impacto disso na aprendizagem. Finalmente, não 

podemos nos esquecer de que esses estudantes conectados têm uma relação diferente 

com o tempo e com o mundo, o que coloca desafios para a docência.  

 

5.5.1 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 A capacitação de recursos humanos é considerada pela nossa escola um 

elemento indispensável para a qualidade do processo ensino aprendizagem. A 

condição imprescindível para os projetos  serem executados com qualidade é levar em 

conta, a formação qualificada dos profissionais e sua boa vontade para atuar, pois esta 

perspectiva de trabalho exige muito estudo, reflexão, amor, firmeza, disponibilidade  e 

assessoramento para desenvolvê-los, dentro de currículos flexíveis, interdisciplinares e 

direcionados para uma educação cidadã.  

 Os Profissionais da Educação Básica desta unidade escolar, em consonância com 

o diagnóstico realizado, apresentaram a necessidade de qualificação profissional. 

Essa qualificação possibilitará o acesso desses profissionais em cursos de atualização 

pedagógica (palestras, eventos educacionais, projetos, etc.), com o objetivo de se 

adequarem à nova visão do ensino exigido pela Comunidade Escolar.  

 A escola busca motivar seus profissionais a participarem dessas capacitações, as 

quais permitirão aos mesmos, um melhor desempenho profissional. 

 Os cursos e projetos de atualização e capacitação pedagógica serão promovidos 

pela escola anualmente, conforme as necessidades apresentadas, tais como:  

 Reuniões de alinhamento; 

 Simpósios de Capacitação; 

 Convenção Pedagógica; e  

 Congresso Pedagógico. 
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5.6 MONITORIA/ TUTORES 

 

 O Colégio e Curso Praticar dispõe de acompanhamento pedagógico e estudo 

acompanhado realizado pela Equipe de monitores, professores selecionados pela 

Direção Pedagógica, que diariamente estão na unidade em salas e horários extra-aula 

tirando dúvidas, aplicando materiais complementares e facilitando a aprendizagem. 

 

5.7 CORPO DISCENTE 

 

Qual o perfil do aluno? 

 

O perfil desse aluno é considerado novo no meio da educação, por ter nascido em um 

mundo transformado pelas novas tecnologias, ele exige um professor e que dialoguem 

com ele, e não apenas depositem informações em sua cabeça. E mais: ele quer ser 

surpreendido. Tarefa difícil, pois o jovem estudante de hoje encontrou, na internet, uma 

fonte de informações nunca antes existente. Livros, almanaques e enciclopédias eram 

as principais ferramentas de pesquisa até o início da década de 90, quando os 

computadores começaram a chegar às residências do país. Agora, com um clique, ele 

pode acessar todas as enciclopédias do mundo.   

 

 O Corpo Discente é constituído de todos os alunos devidamente matriculados no 

COLÉGIO E CURSO PRATICAR, respeitadas as idades limites para cada fase, 

conforme legislação específica. 

 O COLÉGIO E CURSO PRATICAR tem por objetivo promover ações educativas 

que favoreçam o desenvolvimento de vínculos saudáveis do educando com a 

aprendizagem, consigo mesmo e com os outros, através do estímulo à vivência no 

cotidiano escolar de valores como:  

 Respeito à dignidade do ser humano; 

 A responsabilidade sobre si, sobre os outros e sobre o meio ambiente; 
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 Possibilitar ao educando inserir-se no mundo dos valores, reconhecendo-se 

como sujeito de realizações individuais e sociais; 

 Favorecer a internalização de direitos, deveres, normas e valores que 

permitam a conquista da responsabilidade e da autonomia; 

 Desenvolver, concomitantemente, a aprendizagem dos conteúdos escolares, 

sentimentos positivos e solidários em relação à família, ao país e a todos os 

povos do mundo. 

Os direitos e deveres dos discentes estão registrados do Regimento Interno desta 

instituição e deverão ser observados no ato da matrícula e criteriosamente cumpridos 

durante o ano letivo. 

 

5.8 EQUIPE ADMINISTRATIVA 

                                   

 Acreditamos que para que o aprendizado flua de forma saudável e significativa 

necessitamos de organização da administração da escola, ou seja, nas salas e 

departamentos destinados aos profissionais que darão auxílio no funcionamento da 

escola. 

 Por isso, nossa equipe administrativa, bem como as salas, ambientes e 

departamentos estão divididos da seguinte maneira:  

 Recepção; 

 Secretaria; 

 Financeiro; 

 Administração; 

 Sala de Professores; 

 Sala de Coordenação Pedagógica; 

 Sala da Diretora Pedagógica; 

 Salas de Aula; 

 Salas de estudo; 

 Sala de monitoria; 

 Sala de Informática; 
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 Biblioteca; 

 Cantina; e 

 Portaria 

 

PARTE VI - ORGANIZAÇÃO/ ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA 

 

6.1 ORGANOGRAMA 

 

 

6.2 AMBIENTES PEDAGÓGICOS 

 

Salas de aula: Nossas salas de aula são amplas, agradáveis e seguras. O mobiliário e 

recursos pedagógicos foram escolhidos para permitir conforto, praticidade e variadas 

para oportunidades de aprendizado aos nossos alunos. Todas as salas possuem ar 

condicionado. 

 

Sala de estudo: Ambiente disponibilizado ao aluno para concretização do aprendizado 

e acompanhamento monitorado com a equipe de Tutores/ Monitores. 
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Biblioteca: Ambiente de pesquisa que deve estar Organizado e atualizado presando 

pela classificação, catalogação, fichário e o inventário das obras, cabendo ao 

responsável: 

 Manter a Biblioteca em condições de atender às necessidades do Colégio; 

 Orientar os alunos na utilização correta dos livros, catálogos e fichários existentes; 

 Manter em ordem a sala da Biblioteca e cuidar da conservação dos livros e do 

mobiliário existente; 

 Ser responsável pela devolução de livros por parte dos usuários; 

 Exercer outras atividades de sua competência; 

 

Compete do Setor de Informática: Responsável pelo suporte Tecnológico e as aulas 

de informática. 

 

6.3 ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

  

 O Ensino Médio conta com uma carga horária ampliada e progressiva, para 

atender as exigências dos atuais modelos de vestibulares e concursos. Dessa maneira, 

os educando do Ensino Médio terão suas aulas conforme descrito no quadro abaixo. 

 

                                     Horário  

____________________________________________________ 

    Turmas                    Turnos                 Dias                 Horário 

____________________________________________________ 

    1ª, 2ª e 3ª séries       Manhã             de 2ª a 6ª         7h30 às 12h00 

    1ª, 2ª e 3ª séries       Tarde               de 2ª a 6ª        13h30 ás 17h10  

___________________________________________________ 
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UNIFORME ESCOLAR 

  

 Quanto ao uniforme escolar, o aluno deverá apresentar-se para as aulas, inclusive 

as de Educação Física, trajando o uniforme com asseio e alinho, conforme o modelo da 

escola. 

 O uso do uniforme e obrigatório para todos os educandos e uma forma de igualar 

um grupo, não diminuindo o valor pessoal de cada um, mas sim ajudando na 

identificação dos educandos no sentido de proteção, igualdade de direitos e união. 

Encontra-se exclusivamente à venda na escola. 

 

Observações: 

1 - Não será permitido o uso de uniforme alterado, desbotado, cortado ou rasgado;               

2 - Não será permitida a utilização de camisas de eventos, ou similares, que não seja o 

uniforme da escola, bem como, a modificação dos modelos; 

3 - não será permitido o uso de sandálias, sapatilhas ou chinelos (pés machucado) o 

aluno deverá apresentar recomendação do médico ou responsável;  

4 - Não será permitido o uso de boné. 

 

ENTRADA / SAÍDA/ SEGURANÇA 

 

 O controle de entrada e saída do educando do Ensino Médio é feito por meio de 

(Cartão Magnético/Aproximação), acompanhado pela equipe de porteiros e inspetores 

que estarão preparados para cuidar da segurança dos educandos. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

  

 Entende-se por material didático escolar, aquele necessário ao desenvolvimento 

das aulas, dispensando outros sem valor pedagógico como celulares, walkman ou 

similares, por o COLÉGIO E CURSO PRATICAR não se responsabiliza pelos mesmos.  
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 Utilizaremos como meio didático Sistema de Ensino parceiro a ser devinido 

por licitação em andamento. 

 

MATRÍCULA 

 

 Serão efetuadas matrículas, respeitando o limite de 20 alunos no mínimo a 25 

alunos no máximo por turma. Quando houver demanda superior ao estabelecido acima, 

devem ser organizadas listas de espera e à medida que forem surgindo vagas, esses 

irão sendo chamados. 

 

ÁREA EXTERNA E PRATICA ESPORTIVA 

 

 As atividades esportivas serão realizadas externamente a unidade, em local 

próprio conforme convênio de parceria firmada no contrato de locação do espaço físico. 

O acesso e trajeto será informado oportunamente no ato da matrícula e o responsável 

legal assinará termo de compromisso autorizando a realização da atividade. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Tem por objetivo contribuir no desenvolvimento do aluno em diversos aspectos; 

seja motor, social, cognitivo, promovendo a cidadania e a interação, visando à 

qualidade de vida através do esporte. Valorizando o espírito de competição, respeito 

mútuo, moral e ética no meio esportivo. 

 

Observações para serem feitas na aula: 

1 - Não é permitido no momento da aula: brincos, pulseiras, relógios, cordões, piercings 

e similares para que ofereçam perigo na hora da prática; 

2 - É obrigatório o uso de tênis; 

3 - As unhas devem estar aparadas; 

4 - As meninas deverão prender o cabelo para evitar que o mesmo fique solto na hora 

da aula, atrapalhando a visão. 

5 - Os alunos afastados por atestado médico, são liberados apenas da prática conforme 
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previsto em lei, e, assim não serão liberados nos tempos de aulas, devendo 

permanecer em quadra, apresentar trabalhos e fazer provas. 

 

 

PARTE VII - NORMAS GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Seguro Escolar: O colégio fará o primeiro contato com a família. Caso o contato não se 

estabeleça, para maior segurança e bem estar do nosso educando, será acionado o 

seguro escolar, que todo aluno matriculado possui, com a cobertura específica para o 

atendimento. A escola  não se responsabiliza por compras de medicamentos.  

 

Saúde e medicamentos: Os educandos doente e/ou portadores de doenças infecto-

contagiosas deverão ficar em casa, evitando assim, possíveis contágios; 

O retorno do educando deverá ser acompanhado com o atestado médico ou uma 

justificativa, junto à Orientação Educacional ou Coordenação.(rodrigo); 

É importante salientar que tal conduta deverá ser adotada para todos os educandos; 

Caso o educando necessite tomar medicamentos no horário escolar, enviar na agenda 

(rever) a receita médica ou bilhete explicando o horário. 

 

Divulgação e Publicação de fotos e trabalhos escolares: A escola reserva-se o 

direito de divulgar fotos e trabalhos de seus educandos, mediante autorização dos pais 

e/responsáveis que assinarem a autorização que está no Contrato de Prestação de 

Serviço. 

 A escola possui, um monitoramento por câmaras de vídeo, espalhadas por todo o 

espaço escolar, durante 24 horas.  

 

Informações Gerais: Todos os objetos trazidos pelos alunos, tais como: celulares, 

joias, máquina fotográfica aparelhos eletrônicos e similares, são de responsabilidades 

dos alunos e/ou seus responsáveis. A escola não se responsabiliza por perda de 

objetos, de nenhuma espécie ou valor, portanto, em qualquer dos casos, não haverá 

ressarcimento desses; 
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PARTE VIII - SISTEMA DE METAS 

 

8 METAS PROPOSTAS 

 

 Diante de todo esse contexto, a Escola tem as seguintes metas a serem 

alcançadas pela comunidade escolar:  

 

8.1. CURTO PRAZO  

 

- Normas de convivência; 

- Planejamento articulado; 

- Trabalho coletivo e integrado; 

- Promover a articulação e integração de todos os segmentos da escola: 

- Promover gincanas, encontros de formação e de vida, reuniões, jogos internos e 

externos, mostras culturais, palestras, comemorações sociais ao longo do Ano Letivo; 

- Vincular teoria e prática, para que sejam socializados os conteúdos entre os 

professores e os vários segmentos, bem como um maior esclarecimento acerca da 

Proposta Pedagógica; 

 

8.2. MÉDIO PRAZO 

 

- Promover estudo sistemático da Proposta Pedagógica e operacionalizá-la com 

qualidade; 

- Desenvolver e manter estratégias inovadoras e criativas no ensino-aprendizagem; 

- Definir instrumento de Avaliação institucional e da Aprendizagem; 

- Estreitar os vínculos entre família e escola; 

- Estimular a participação dos pais no processo ensino aprendizagem; 

- Implantar projetos sociais para a comunidade escolar, aos finais de semana e/ou  no 

período noturno; 

- Realizar cursos, oficinas e palestras sobre as temáticas propostas no PPP; 



 

Av. Marechal Fontenelle, 4016 – Campo dos Afonsos / RJ – Cep: 21.740-002 - Brasil 

 

 

- Promover palestras para esclarecer assuntos referentes às questões 

trabalhistas, sindicais e econômicas do país e principalmente do Estado de Mato 

Grosso, em relação à vida profissional dos professores; 

- Abordar temas sobre relações interpessoais nos encontros de formação dos 

profissionais da educação; 

- Criar uma cultura de comunicação e diálogo na escola; 

- Concretizar a interdisciplinaridade; 

- Organizar Ciclos de palestras educativas; 

- Incentivar atividades diversificadas e extra classe;  

- Dinamizar a gestão da escola;  

- Melhorar a participação dos profissionais da escola nas atividades culturais;  

- Realizar reuniões para avaliar desempenhos; 

- Identificar erros e acertos; 

- Encontrar soluções coletivas para os problemas apresentados; 

- Aprimorar o trabalho desenvolvido pela equipe gestora; 

- Criar um serviço interno de gravação das reportagens, conferências, filmes e outros 

temas voltados à educação,  disponíveis ao empréstimo para o aprimoramento dos 

professores e funcionários.  

 

8.3 LONGO PRAZO 

 

- Atualização e qualificação profissional; 

- Melhoria da estrutura física e pedagógica;  

- Viabilizar atendimento especializado aos alunos com dificuldades de aprendizagem; 

- Tornar a formação do educador uma prática constante; 

- Elevar o nível de padrão de qualidade da escola; 
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PARTE IX - CONCLUSÃO 

  

 A nossa proposta de trabalho está voltada para uma educação contextualizada, 

respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil. Busca-se facilitar o processo 

e organizar situações de aprendizagem, problematizando-as, para que a criança 

assimile e crie seu próprio contexto. 

 A Escola considera que a educação é, ao mesmo tempo, processo individual e 

processo social, facilitado através das inter-relações, pois assim, o discente desenvolve 

sua própria inteligência adaptativa na elaboração do conhecimento.  

 Construir uma proposta pedagógica implica em conhecimento prévio da realidade 

em que estão inseridos alunos e do meio social em que vivem. A escola é um dos 

ambientes de desenvolvimento, talvez o mais significativo. No entanto, ela não pode ser 

entendida como instituição substituta da família, mas como ambiente socializador 

diferente do familiar.  

 O papel educativo proposto será o de estimular a capacidade de descobrir, 

produzir e criar, e não apenas de repetir conteúdos, como caixa de ressonância. 

Respeita-se, portanto a velocidade e o tempo de aquisição de cada criança para 

adquirir ou copiar talentos e habilidades necessários para viver num mundo repleto de 

perigos contra a vida, próximos, crescentes e iminentes. 

Acreditamos que o Projeto Político-Pedagógico da nossa Escola representa um desafio 

importante na caminhada de uma escola que busca efetivamente uma educação de 

qualidade, alicerçada nos valores Cristãos e na promoção da Paz e do Bem. 

 Ora, sem planos, não há vitória, apenas o acaso. Ainda mais: derrotas parciais 

podem se transformar em vitórias. Finalmente, a vitória pode ser completa quando 

encarada como a apropriação da sabedoria, do novo conhecimento, como Mahatma 

Gandhi disse: “Enquanto estivermos lutando, estaremos felizes. Lutando pela definição 

do indefinido, pela conquista do impossível, pelo limite do ilimitado, pela ilusão de viver; 

quando o impossível tornar-se apenas um desafio. A satisfação está no esforço e não 

apenas na realização final”. 

 Entretanto, é bom lembrar: ninguém luta e realiza sozinho. O COLÉGIO E CURSO 

PRATICAR é um trabalho feito por muitas mãos, muitos foram os que nos ajudaram em 

nossa caminhada. A ajuda não vem somente dos acertos das pessoas que estiverem 
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conosco, pois aprendemos também com os erros e com as omissões, quando 

estes não são uma constante e, sim, acidentes da jornada. 

 O presente e resultado da ação de todos no passado. Este passado deverá estar 

sempre nos ensinando e servindo de referência para o nosso futuro. Continuamos 

aprendendo com todas as pessoas que estiverem conosco em nossa história. Suas 

vozes ações continuam ressoando entre nós. 

 Contudo, o presente não contém apenas o passado, o futuro também nele se 

encontra: 

 Através de novos desafios que os problemas do dia-a-dia escolar nos lançam; 

 Pela necessidade de planejar tendo em vista a experiência passada, mas também 

as necessidades de crescimento futuro; 

 Pela perspectiva de avanço, sem pressa, mas também sem interrupções. 

 

O REGIMENTO ESCOLAR SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS E 

RESPONSÁVEIS PARA CONSULTAS EM RELAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DA 

ESCOLA.   
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PARTE X - ANEXOS 

 

10.1 MATRIZ CURRICULAR 

 

Em Anexo. 

 

 

10.2 CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

 De acordo com a legislação que estabelece a carga horária anual mínima de 1000 

horas distribuídas por no mínimo de 200 dias letivos. Carga horária semanal de 25 

horas semanais. 

 O Recesso Escolar e as Férias deverão ocorrer respeitando, prevendo intervalo 

em julho e janeiro. 

 

Em Anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


