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1 APRESENTAÇÃO 

 

O projeto pedagógico visa [...] a promoção e a manutenção da vida, 

a humanização, a autoeducação. [...] É um ato coletivo em que 

educandos e educadores trocam vivências (COLÉGIO MÃE DE 

DEUS, 2014). 

 

O Colégio Mãe de Deus tem sua origem e sustentação na Obra 

Internacional de Schoenstatt1, cuja missão é ajudar a renovar o mundo, 

procurando resolver, na escola da Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt e 

sob a sua direção, os problemas da relação entre a comunidade, a economia, a 

ciência e a tecnologia a partir dos princípios fundamentais do cristianismo. 

Uma extensa bibliografia referente ao Sistema Pedagógico de 

Schoenstatt marca a proposta, uma vez que seus princípios norteiam toda ação 

pedagógica exercida na Instituição. O Sistema Pedagógico de Schoenstatt, 

criado pelo Pe. José Kentenich, Fundador da Obra Internacional de Schoenstatt, 

foi sempre o alicerce sólido para que o Colégio Mãe de Deus se tornasse, para 

Londrina e no norte do Paraná, a Instituição Educacional voltada à formação do 

ser humano integral, promovendo o desenvolvimento intelectual, biopsicossocial, 

religioso, afetivo e ético da pessoa humana. 

Tais valores humanos e cristãos conduzem o processo 

pedagógico para metas seguras na formação de personalidades autênticas que 

atuam com liberdade como protagonistas de uma nova ordem social. Segundo 

o Pe. Kentenich (1997, p. 10) estas personalidades constituem um homem novo 

que, na sua visão, é “a personalidade autônoma, espiritualizada, capaz e 

disposta a tomar decisões, responsável e interiormente livre, livre de escravidão 

formalista como de um arbitrarismo total.” No contexto do mundo 

contemporâneo, o arbitrarismo é entendido como valorização dos bens materiais 

e negação da valorização das pessoas e, a escravidão, neste contexto, é o 

consumismo. 

                                                           
1 A Obra Internacional de Schoenstatt tem sua origem em 1914, em Schoenstatt, na Alemanha. Fundada 
pelo Pe. José Kentenich constitui-se em um movimento de renovação religioso moral, presente em mais de 
90 países.

 

 

http://www.maededeus.edu.br/


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

8 
 

O Colégio Mãe de Deus faz uma retomada das questões vitais 

do homem contemporâneo impulsionado pela perspectiva de seu Fundador, que 

sempre foi um intérprete do tempo, pois não se limitava a fazer o diagnóstico 

deste, mas o desenrolar dos fatos levava-o a agir e isso, porque via no tempo e 

nos acontecimentos a voz de Deus que o chamava à ação. Portanto, como a 

Obra Internacional de Schoenstatt, o Colégio Mãe de Deus tem como meta 

primordial a formação do homem novo na nova comunidade. 

Entendemos, por homem novo, a pessoa que se distancia da 

forte escravidão do consumo e é capaz de se decidir, livremente, com amor e 

respeito, pelos valores sociais, culturais, éticos, morais e religiosos, pois, na 

verdade, somente um novo homem consegue mover o mundo, isto é, se torna 

capaz de gerar e desenvolver a nova comunidade. Tal personalidade contribui 

sempre para a vida no ambiente em que está inserida e sobre o qual exerce 

influência, formando assim, a nova comunidade. Estas metas, com perspectivas 

orientadas para o futuro, fazem com que o sistema educacional, aplicado no 

Colégio Mãe de Deus, seja sempre integrado ao processo de vida, que une a 

teoria à prática, como uma síntese criadora, como uma resposta a proposição 

do Pe. Kentenich que recomenda a atenção para que haja equilíbrio entre os 

setores técnico-científicos e os estudos humanísticos, a fim de que o 

desequilíbrio não seja demasiado (ANWANDTER, 2014). 

Como instituição, o Colégio Mãe de Deus avalia o seu Projeto 

Político Pedagógico repensando o papel da educação para o futuro. Como parte 

integrante da Obra Internacional de Schoenstatt, o Mãe de Deus trabalha 

diretamente com o elemento essencial da mesma: a educação: “Schoenstatt, em 

primeiro lugar, é uma pronunciada comunidade de educadores e de educação” 

(KENTENICH, 1984, p. 136). Neste sentido, em Schoenstatt, educação é 

“serviço à vida”, sendo esta atitude o eixo central, o sentido principal de sua 

existência. Supõe o educador educado, alguém que se autoeduca 

constantemente.  

Sendo assim, o presente Projeto Político Pedagógico possibilita 

a avaliação de uma Instituição que nasceu e se desenvolve com a cidade de 

Londrina. Em síntese, este projeto, de acordo com a LDB 9.394/ 96, norteia o 

trabalho pedagógico e todo o planejamento das atividades desenvolvidas no 

Colégio Mãe de Deus. 
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2 SENTIDO E SIGNIFICADO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM 
SCHOENSTATT 

O Projeto Político Pedagógico supõe o reconhecimento de que 

a atividade humana de educar em espaços escolares requer planejamento de 

ações e procedimentos articulados, objetivando metas comuns. Ao mesmo 

tempo, induz a compreensão da escola como uma instituição promotora de 

educação, que se organiza para concretizar um Projeto Cultural de construção e 

transmissão de saberes que garantam a sobrevivência humana e a promoção 

da vida, com dignidade e autonomia. 

Partindo desta premissa, Pe. Kentenich ressalta: 

Assim se explica que Schoenstatt tenha sempre alegado 
conscientemente que seu sistema de educação é a ligação mais 
perfeita possível entre a teoria científica e a vida, ou uma teologia e 
filosofia atual aplicada, uma psicologia e sociologia e biologia de 
caráter semelhante. Schoenstatt considera todos os resultados das 
investigações recentes, para fundi-los numa síntese criadora e 
aplicá-lo na educação prática. [...] compreende-se que e o porquê a 
teoria da educação schoenstatteana se define, de preferência, 
como “elo de ligação ente a teoria científica e a vida” (KENTENICH, 
1997 p. 7). 

Contudo, faz-se necessária a compreensão da escola como 

instituição mediadora da sociedade, como um elemento essencial para a 

efetivação do maior projeto social da humanidade: a promoção e a manutenção 

da vida com dignidade, liberdade e autonomia. Neste contexto, Severino (2008) 

define a escola como uma instituição mediadora, como um espaço de 

“entrecruzamento”, pois atende às exigências, às demandas sociais e aos 

anseios e sonhos individuais dos sujeitos que compõem a comunidade escolar. 

Segundo o autor, “a instituição escolar concretiza-se como lugar do 

entrecruzamento do projeto coletivo da sociedade com os projetos pessoais e 

existenciais de educandos e educadores” (SEVERINO, 2008, p. 81). 

O Projeto Político Pedagógico é assim constituído de ações e 

objetivos ligados à promoção da vida, intencionado pelo coletivo social. 

Constitui-se em um conjunto de ações humanizadoras, ou seja, como um 

processo capaz de tornar a pessoa dotada de características favorecedoras da 

sua vida, que é um bem coletivo. Para Severino (2008, p. 88) “ao investir na 

constituição da cidadania dos indivíduos, a educação escolar está articulando o 
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projeto pedagógico da sociedade [...] aos projetos sociais desses indivíduos que, 

por sua vez, precisam do espaço social para existir humanamente”. 

Sabe-se que o indivíduo se desenvolve nos processos 

educativos em que está inserido, nas especificidades do contexto social e em 

sua própria especificidade como sujeito social. A compreensão do inacabado, 

porque sujeitos sociais e históricos, não é a garantia de uma educação plena e, 

sim, parte de um processo. Os sujeitos se fazem no contexto. Desta forma, a 

liberdade e a consciência de dignidade são valores básicos e critérios para sua 

autoeducação. 

Em relação a estes valores, Pe. Kentenich (1997) afirma que, 

em Schoenstatt, dignidade é a compreensão de que não há contradições entre 

o pensar e o agir. Segundo ele, a dinâmica do ser determina a dinâmica da vida 

e a liberdade entrelaça-se com a confiança e a autonomia. Pe. Kentenich (idem) 

ainda ressalta a necessidade de que sejam ofertadas condições para que os 

educandos entendam que suas ações e posturas devem ser decorrência do que 

pensam e acreditam e a liberdade se concretiza na medida em que eles, como 

pessoas, compreendem e atuam em consonância com as suas consciências. 

Desta forma, tornam-se confiantes e autônomos no pensar e no agir. 

A intencionalidade do processo educativo escolar como 

favorecedor da vida com dignidade, com liberdade e com autonomia, justifica-o 

como ação comunitária, legitimando, concomitantemente, a elaboração do 

Projeto Político Pedagógico como construção coletiva. A Constituição Federal, 

no inciso VI, art. 206 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

9.394/96, ao apresentar como princípio da educação a democracia, traz implícita 

também a crença da educação escolar como ação coletiva, dado que o processo 

democrático, em seu sentido real, é coletivo e participativo. Sobre o espírito 

democrático, Pe. Kentenich (in ANWANDTER, 2014, p. 52) destaca: 

O espírito democrático consiste em saber usar a liberdade de tal 
forma que esta não seja manipulada. A questão é como educar 
essa liberdade no período de formação? É importante que o 
currículo formativo dê ao aluno oportunidades para aprender a 
escolher e a se responsabilizar pelo que faz. Porque se não 
aprender isso na escola, dificilmente aprenderá depois. Por isso, 
interessam-me os momentos, as condições proporcionadas pelo 
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currículo, a fim de que os alunos precisem escolher e 
responsabilizar-se pelo que escolhem. 

Portanto, ante os múltiplos desafios dos tempos, a educação 

surge como um elemento indispensável à humanidade na construção dos ideais 

da paz, da liberdade e da justiça social. Porém, não como “remédio milagroso”, 

não como um “abre-te Sésamo” de um mundo que atingiu a realização de todos 

os seus ideais, mas, entre outros caminhos e para além deles, como uma via 

que conduz a um desenvolvimento humano mais harmonioso, mais autêntico, de 

modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as 

opressões e as guerras. 

 

3 GESTÃO DEMOCRÁTICA: INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Em Schoenstatt, o PPP consiste em humanizar, através da 

autoeducação, e não em coisificar o conhecimento (COLÉGIO MÃE 

DE DEUS, 2014). 

O entendimento de projeto como ação coletiva e exercício de 

gestão democrática é uma condição imprescindível, apresentada pelo Pe. 

Kentenich no ano de 1912 ao proferir uma conferência a alunos seminaristas, 

quando se apresentou como educador. Ele assim se expressou: 

Vamos criar esta organização. Nós – não eu. Porque neste sentido 
não farei nada, absolutamente nada sem vosso consentimento. Não 
se trata de um trabalho para o momento, mas de uma organização 
que sirva às gerações futuras (KENTENICH, 2002, p. 18). 

A ação coletiva é a condição para o exercício democrático e 

requer o reconhecimento de que as ações que a constituem devam ser 

planejadas e executadas reservando, aos envolvidos, a liberdade e o direito de 

decidir e agir sobre suas vidas neste processo educativo. Segundo Padilha 

(2008, p. 16) “todos devem ter o direito e a liberdade de tomar decisões sobre 

suas próprias vidas, mesmo que, ao exercer a liberdade, possam correr o risco 

de errar; pois, conforme afirma Freire, é decidindo que construímos, com 

autonomia, nosso projeto de vida.” 

O Projeto Político Pedagógico, como ação coletiva, justifica-se 

também, porque, à revelia ou não dos educandos e educadores, colabora nas 

determinações de suas trajetórias de vida e suas histórias. O projeto é 

http://www.maededeus.edu.br/
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constituído nas tensões entre regulação e emancipação. De acordo com 

Sacristán (1998, p. 226) 

A colaboração entre famílias e escolas ou professores é a fórmula 
para remediar o estado a que nos levou a evolução social, 
separando a vida familiar de outros âmbitos de socialização. Trata-
se de criar, em torno das escolas, comunidades relacionadas por 
laços mais diretos e fortes que aproximem as pessoas em torno de 
projetos que são incumbência de todas elas, em sociedades nas 
quais as relações humanas se empobreceram e nas quais os 
cidadãos sentem-se perdidos e deixam de ver sentido em serviços 
que, como a educação, afetam, tão diretamente, no presente e no 
futuro. 

Conhecer a realidade da escola significa mais do que revelar 

suas fragilidades. Significa possibilitar à comunidade consciência do seu 

contexto social e das normatizações e controles que a moldam. Significa 

perguntar: quem a escola serve? A quem ela atende? Quais são os reais 

objetivos? Que estratégias pratica? Significa construir novos percursos e novas 

trajetórias para o processo de humanização dos homens, criar novas verdades, 

novas normas, novos disciplinamentos mais coerentes com a vida e mais 

distantes de culturas que nos distanciam da promoção da vida com liberdade e 

dignidade. 

A opção pela construção coletiva do Projeto Político Pedagógico 

envolve ações que estabelecem, por meio da escola, a aproximação dos sujeitos 

os quais, sensíveis à vida, comprometem-se em torno e a favor da formação do 

homem comunitário que entende ser sua a vida dos seus, em uma sociedade na 

qual as relações humanas apresentam-se empobrecidas e o compromisso é 

confundido com o direito ao consumo. O homem mercadoria descartável, que 

pode ser usado e abusado nos seus direitos. 

 

A construção de um projeto coletivo, favorecedor do processo 

de humanização, é um desafio grande, mas possível. Segundo Apple e Beane 

(2001, p.13) “muitas de nossas ideias são louros conquistados com esforços 

prolongados e corajosos para tornar nossas escolas mais democráticas”. 

Portanto, é necessário continuar a trajetória e definir caminhos a favor da vida, 

considerando que, a valorização das conquistas que geram promoção da vida, 

requer o cuidado por entender que o exercício do processo de educar se 

http://www.maededeus.edu.br/
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encontra entre as verdades estabelecidas e a possibilidade de conquistas de 

novas verdades. 

Questionar, negar o instituído, o estabelecido, é a permissão e a 

garantia de que os verdadeiros anseios da comunidade sejam assegurados, 

porque distanciam o indivíduo da possibilidade de se sujeitar a processos não 

favorecedores da vida. Em resumo, há desarmonias e harmonias, 

previsibilidades e imprevisibilidades, há permanências e transformações, há 

normas e liberdades. Em Schoenstatt, estes processos são reconhecidos 

como Pedagogia do Movimento, necessários às comunidades que pretendem 

construir um processo coletivo em suas escolas. O essencial, mais uma vez, 

nos é apresentado pelo Pe. Kentenich (2002, p. 13) quando afirma: 

“Queremos aprender. Não somente vós, eu também. Aprenderemos uns com 

os outros, pois a aprendizagem nunca há de cessar, principalmente em se 

tratando da arte da autoeducação, que é obra de toda a nossa vida.” 

Portanto, em Schoenstatt e no Colégio Mãe de Deus, o desejo 

da vida é princípio fundante e finalidade última do Projeto Político Pedagógico 

escolar e das ações comunitárias que envolvem o exercício democrático da 

instituição. Este projeto é resultado das discussões do Comitê Pedagógico 

constituído por representantes da comunidade escolar: pais, professores, 

colaboradores, membros da Gestão Pedagógica e Administrativa do Colégio 

e atende, portanto, ao artigo 206 da Constituição Federal e, por decorrência, 

o art. 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que estabelece a 

gestão democrática da escola expressa na construção e na efetivação do 

Projeto Político Pedagógico e na participação da comunidade nos processos 

decisórios do estabelecimento educativo. 

 

4 COLÉGIO MAE DE DEUS: ORGANIZAÇÃO DA ENTIDADE 
ESCOLAR 

 

4.1 HISTÓRIA DE LONDRINA 

 

http://www.maededeus.edu.br/
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Antes da colonização extensiva do Norte do Paraná, havia 

entre seus habitantes, além dos índios Caingangues, uma população pobre 

instalada na mata já derrubada, em parte, para a criação de animais e o plantio 

de produtos agrícolas para sua sobrevivência. Ao lado de pessoas nessa 

situação, na década de 20, havia proprietários de terras que já iniciavam a 

abertura para a formação de grandes fazendas. Londrina era, então, um 

espaço pertencente ao município de Jataizinho e conhecido como Gleba Três 

Bocas. Ficava no trajeto da ferrovia "Ourinhos - Foz do Iguaçu". 

O inglês Simon Joseph Fraser, mais conhecido como Lord 

Lovat, veio ao Brasil em 1924 e visitou o norte do Paraná. Verificou, então, 

que não havia exagero no que ouvira falar sobre essa região. Em 1925, com 

outros companheiros, criou a Companhia de Terras Norte do Paraná que 

iniciou o seu trabalho de colonização sob a orientação de ingleses. Estes, ao 

observarem a névoa característica da mata da região, viram semelhanças com 

a neblina da cidade de Londres. A fim de homenagear suas origens, 

denominaram a comarca de "Londrina", que significa "originária de Londres". 

A Companhia de Terras Norte do Paraná foi um tipo de 

loteadora que, após comprar terras, derrubou parte da floresta, abriu estradas 

e organizou a divisão desse espaço em lotes urbanos e rurais, que foram 

vendidos. Antônio Moraes de Barros, João Sampaio e Arthur Thomas foram 

alguns dos que participaram da organização da Companhia de Terras Norte 

do Paraná, para o início dos trabalhos de colonização. 

A propaganda foi usada para atrair compradores. Nela 

chamava-se a atenção para a "Terra Roxa" e a "terra sem saúva". Esta 

propaganda, aliada a outros motivos, como a pobreza e a esperança de 

qualidade de vida atraiu muitos mineiros que compraram terras, como também 

vieram procurar trabalho na região. Além dos brasileiros vieram pessoas da 

Alemanha, Itália, Lituânia, Japão e outros países. Portanto, a população atual 

de Londrina reflete esta mistura de povos. 

http://www.maededeus.edu.br/
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Os principais grupos imigratórios de Londrina são italianos, 

seguidos por portugueses, japoneses, alemães e espanhóis. Outros grupos 

imigratórios menores são os árabes, judeus, britânicos, chineses, argentinos, 

holandeses, poloneses, ucranianos, tchecos e húngaros. O Consulado Italiano 

de Londrina estima que mais de um terço da população do Norte do Paraná 

são descendentes de italianos, que individualmente é o maior grupo étnico da 

região. A comunidade japonesa de Londrina soma cerca de 25.000 pessoas 

(entre nacionais e descendentes), a segunda maior do Brasil e uma das 

maiores do mundo fora do Japão. 

Em pouco tempo, nas décadas de 1950 e de 1960, Londrina 

obteve um desenvolvimento econômico impressionante, sobretudo pelo 

plantio de café. No ano de 1961 estima-se que a região tenha sido responsável 

por cerca de 50% do melhor café produzido no país. Isto fez com que a região 

então passasse a ser chamada de "Capital Mundial do Café". Os fazendeiros, 

proprietários de grandes extensões de terra, construíram casarões e ficaram 

conhecidos como os "Barões do Café", e os grãos do café eram conhecidos 

como "Ouro Verde".  

Em 1975, houve a ocorrência de uma grande geada, chamada 

de "Geada Negra", que atingiu todo o norte do Paraná, arruinando as 

plantações de café. Alguns iniciaram novamente o trabalho com café, 

enquanto outros investiram em outros negócios. Como após o plantio das 

mudas de café é necessário esperar cerca de 2 anos para iniciar as primeiras 

colheitas, Londrina perdeu o posto de grande produtor de café, mas já tinha 

desenvolvido um crescimento urbano razoável com indústrias, universidades, 

escolas, hospitais e atualmente, caracteriza-se assim, como uma cidade 

prestadora de serviços. 

 

4.2 HISTÓRIA DE SCHOENSTATT EM LONDRINA: O COLÉGIO MÃE DE DEUS – MARCO 

HISTÓRICO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

http://www.maededeus.edu.br/
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O Colégio Mãe de Deus foi fundando em 1936, quase 

simultaneamente com a cidade de Londrina. Surgiu na história do Norte do 

Paraná para atender as necessidades dos que vinham desbravar a mata e 

desenvolver a agricultura nesta região de terra fértil. A cultura cafeeira atraía 

compradores de terra do Brasil e de outras nacionalidades os quais 

almejavam, além disso, uma cultura religiosa e científica para seus filhos.  

As Irmãs do Instituto Secular das Irmãs de Maria de 

Schoenstatt, originárias da Alemanha, chegaram ao Brasil no ano de 1935, 

com forte impulso missionário, atendendo aos anseios dos pioneiros. No envio 

das 12 primeiras missionárias de Schoenstatt ao Brasil: Ir. M. Emanuele 

Seyfried, Ir. M. Norberta Schulte, Ir. Mariaregis Kessler, Ir. M. Almut 

Weingaertner, Ir. M. Calixta Hermann, Ir. M. Gerhada Pflips, Ir. M. Agneta 

Braun; Ir. M. Magrit Lamm; Ir. M. Ludwiga Kesting; Ir. M. Therezita Flesch, Ir. 

M. Floriberta Trost e Ir. M. Diethild Halm, Pe. José Kentenich indicou-lhes o 

caminho apostólico e pedagógico, como um caminho de seguimento a Cristo, 

referindo-se que apenas duas coisas deveriam acompanhá-las na missão: a 

Cruz e o pequeno Santuário. 

Com este espírito, as jovens pioneiras Irmãs, recém-

chegadas, enfrentaram, com coragem e ousadia, as dificuldades com o idioma 

e a cultura totalmente diferentes, na consciência de que haviam sido enviadas 

para terras de missões, a terra de Santa Cruz a fim de trazer a missão de 

Schoenstatt ao Brasil e implantar a educação, cultura e saúde na cidade de 

Londrina, juntamente com os colonizadores. Fixaram-se primeiramente em 

Jacarezinho e, posteriormente, no ano de 1936, em Londrina. As primeiras 

que se estabeleceram em Londrina foram: Ir. M. Norberta Schulte, Ir. 

Mariaregis Kessler, Ir. M. Almut Weingaertner e Ir. M. Calixta Hermann. 

No dia três (03) de março de 1936 foi criado o Instituto Mãe 

de Deus, com o Curso primário. A primeira aluna a matricular-se foi Maria Alice 

Brugin. Dos 103 alunos matriculados, compareceram 76 no primeiro dia de 

aula. Aos poucos foram chegando os demais e, em maio deste mesmo ano, o 

Colégio Mãe de Deus contava com 110 matrículas. Neste primeiro tempo, as 

http://www.maededeus.edu.br/
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Irmãs atendiam os alunos de ambos os sexos. No início, a escola funcionava 

em duas salas de madeira, da Companhia de Terras Norte do Paraná (onde 

atualmente está o edifício Palácio do Comércio). A primeira diretora foi Ir. M. 

Norberta Schulte. A escola de madeira era pequena e não atendia a demanda 

de matrículas, sendo necessário buscar novos espaços. 

Era grande a preocupação pela construção material da nova 

escola, cujo início deu-se em 1938, graças a atuação do Pe. Erasmo Raabe, 

delegado provincial da Sociedade dos padres Palotinos que, por meio da Mitra 

Diocesana de Jacarezinho (a cuja jurisdição pertencia esta região eclesiástica) 

conseguiu o terreno para o futuro Colégio. A doação da área foi realizada pela 

Companhia de Terras do Norte do Paraná, por decisão do então gerente Mr. 

Arthur Thomas. A Mitra repassou esta propriedade para o Instituto das Irmãs 

de Maria de Schoenstatt, no local onde está situado o Colégio Mãe de Deus, 

ocupando uma quadra inteira no quadrilátero entre as ruas Pará, Goiás, São 

Paulo e Rio de Janeiro. No lançamento da pedra fundamental da construção 

da primeira ala do Colégio Mãe de Deus foi colocado, nos fundamentos, um 

tijolo trazido da Alemanha por Irmã Almut Weingaertner e abençoado pelo Pe. 

José Kentenich. Este tijolo foi colocado junto à pedra fundamental no dia 11 

de fevereiro de 1938, na ala hoje considerada “histórica”, na Rua Pará, 845. 

A construção foi administrada pelas Irmãs de Maria com 

muitas dificuldades financeiras. Ir. M. Norberta Schulte refere, em documentos 

de arquivos internos (Crônicas), que não se podia esperar ajuda de Londrina, 

porque as famílias estavam começando a se firmar economicamente aqui e 

não dispunham de meios financeiros para ajudar na construção do Colégio. 

Em 17 de julho do mesmo ano, foi inaugurada a primeira ala, em frente ao 

Bosque Marechal Cândido Rondon. O prédio da “ala histórica”, a primeira 

construção em alvenaria na cidade de Londrina, foi construído com 

empréstimo realizado na Livraria Cultura Haunter de Curitiba, a capital do 

Estado do Paraná. O prédio constou de quatro salas de aula com instalações 

ainda para o internato e uma casa de madeira, que atendia as crianças da pré-

http://www.maededeus.edu.br/
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escola. Em 04 de agosto de 1941, a escola foi registrada na Secretaria de 

Educação e Cultura, com o nome de Instituto Mãe de Deus. 

No início de 1947, as irmãs receberam pela primeira vez a 

visita do Fundador que, por ser alemão, só conseguiu permissão para viajar 

fora da Alemanha porque conseguira um passaporte de diplomata da Santa 

Sé. Pe. Kentenich visitou Londrina em três ocasiões diferentes e proferiu 

importantes palestras aos alunos, pais, juventude e às famílias, dando 

orientações seguras na formação da personalidade por meio da autoeducação 

e da conquista dos princípios e valores espirituais, sociais e humanos. Em 

suas visitas também deu apoio e orientação às Irmãs, preparando-as para 

exercerem as suas atividades em prol da educação, aplicando, à vida 

acadêmica, seu original sistema pedagógico norteado por cinco “estrelas 

condutoras” de sua pedagogia: a pedagogia da Aliança, a pedagogia do Ideal, 

a pedagogia da Confiança, a pedagogia das Vinculações e a pedagogia das 

Correntes de Vida. Estas palestras estão contidas na Coleção “Livros Coleção 

Tabor - Pe. José Kentenich, 1946-1949”. 

Ao chegar a Londrina, no Colégio Mãe de Deus, em 12 de abril 

de 1947, Pe. Kentenich pronunciou palavras que revelaram a sua riqueza 

interior e a herança que trazia em seu coração. Suas palavras e orientações 

são o segredo e a força motriz do trabalho educativo, cultural, em prol da 

saúde e na área da pastoral, catequético e social realizado pelas Irmãs de 

Maria de Schoenstatt em Londrina: 

É bom estarmos aqui. Lemos estas palavras na Sagrada Escritura, 
onde se fala da glória do Tabor: ‘É bom estarmos aqui!’ (Mt 17,4) 
Por que Pedro se sentia tão bem? Porque pode contemplar a glória 
do Senhor. É bom estarmos aqui! Por que é bom estamos aqui? 
Porque a Mãe de Deus e Jesus estabeleceram aqui seu Tabor [...] 
A Mãe de Deus quer formar aqui, em todo o Paraná, em toda a 
região de língua portuguesa, uma terra mariana [...] De nós dimanou 
uma bênção, uma cultura religiosa e moral. Ela é devida a sua 
colaboração, mas também não posso esquecer que os Pe. 
Palotinos se empenharam com tanto zelo para isto. (KENTENICH, 
2006, p. 104-105) 

Por ocasião de suas visitas ao Colégio Mãe de Deus, Pe. 

Kentenich deixou também para Londrina outra grande herança espiritual. Já 

em sua primeira visita, mais precisamente no dia 20 de abril de 1947, 

http://www.maededeus.edu.br/
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entronizou a imagem da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 

Schoenstatt na Igreja Matriz, atualmente Catedral Metropolitana de Londrina. 

Referindo-se ao acontecimento, Pe. Kentenich o caracterizou como um 

grande dia de graças para a história da Família de Schoenstatt em Londrina 

e chegou a afirmar que tal acontecimento foi um novo Documento de 

Fundação, de uma inserção de amplos círculos no Documento de Fundação 

de Schoenstatt (KENTENICH, 2006). Também a decisão pelo Ideal Tabor, 

atualmente Ideal Nacional da Família de Schoenstatt no Brasil, deu-se no 

jardim onde hoje também se encontra o Santuário da Mãe, Rainha e 

Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, junto ao Colégio Mãe de 

Deus, durante as visitas do Fundador no ano de 1947. Que o Brasil e o mundo 

se tornem um Tabor de Cristo e Maria era o seu grande desejo para a nação 

brasileira. 

A bênção da Pedra Fundamental do Santuário de Londrina 

realizou-se em 25 de Abril de 1948 onde a Mãe de Deus se estabeleceu como 

a grande Missionária e Educadora do nosso povo. Na ocasião, Pe. Kentenich 

assim se expressou: “Na vida dos homens e dos povos existem 

acontecimentos que exteriormente parecem insignificantes, mas são de 

extraordinária importância através dos séculos. A insignificante festinha de 

hoje faz parte de tais acontecimentos” (KENTENICH, 2006, p. 135). 

A partir de 1947, o Colégio passou a atender somente a 

educação feminina para o primário e o ginásio. No entanto, com o crescimento 

da região, exigiam-se novos cursos. O ginásio então foi criado no mesmo ano, 

tendo como primeiro diretor o Pe. Alberto Strittmatter que atuou de 1941 a 

1949, pois as Irmãs eram todas alemãs e não possuíam, ainda, a 

documentação necessária para responder juridicamente pela instituição. 

Com o aumento de alunos, o espaço físico necessitava de 

ampliação. O plano de uma nova ala na lateral esquerda do prédio na Rua Rio 

de Janeiro com a Rua Pará tornou-se realidade. Um novo prédio foi construído 

com o financiamento da Caixa Econômica Federal para pagamento no 

http://www.maededeus.edu.br/
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período de 20 anos, com juros subsidiados pela instituição estatal. Desta 

forma, o Colégio pode atender 800 alunas e tornar-se um dos melhores 

estabelecimentos de ensino do Estado do Paraná. Em 18 de maio de 1950 

aconteceu a inauguração do Santuário da Mãe Rainha e Vencedora Três 

Vezes Admirável de Schoenstatt, localizado na área do Colégio e aberto à 

comunidade, com a missão de ser Tabor da Esmagadora da Serpente e 

Educadora dos Povos. Da inauguração participaram os pais e alunos do 

Colégio, membros da sociedade em geral e da Paróquia Sagrado Coração de 

Jesus. 

Ao longo dos anos constata-se que não só alunos, 

professores, colaboradores, irmãs, ex-alunos, familiares, membros do 

Movimento de Schoenstatt, mais muitas outras pessoas buscam esse lugar 

especial de oração, de reflexão e recolhimento, pois desejam experimentar, 

com fé, momentos de paz. No Santuário, encontram-se o segredo e a força 

propulsora de toda a pedagogia de Schoenstatt, fundamentos na fé de que 

Maria é a Grande Educadora para os nossos tempos tão sedentos de Deus. 

O Colégio Mãe de Deus foi a primeira Instituição de Ensino, no mundo, a 

aplicar a Pedagogia do Pe. Kentenich de forma sistematizada a partir do 

Santuário de Schoenstatt, que concede a todos que o visitam três (03) graças 

de romaria: Abrigo Espiritual, Transformação Interior e Missão Apostólica. 

Em 1951, o Colégio entra em nova fase administrativa. A 

comunidade já contava com Irmãs brasileiras habilitadas e Ir. M. Judite Lauer 

assumiu a direção do Colégio Mãe de Deus entre os anos de 1950 a 1957. 

Quando a primeira turma do ginásio concluiu os estudos, os pais e as alunas 

solicitaram a criação de novos cursos para dar prosseguimento à formação de 

suas filhas. Em 23 de outubro de 1953, foi autorizada a Escola Normal 

Secundária que passou a funcionar no ano seguinte, com 24 alunas, conforme 

depoimento de Ir. Maria Dorotéia Beggiato, primeira diretora do Curso Normal, 

fundado com o auxílio da Pedagoga Sra. Estela Okabayaski. O curso tornou-
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se um atrativo para a juventude feminina, por funcionar no período diurno e 

preparar professores para o ensino primário, tão necessitado na ocasião. 

Na década de 1960, estiveram à frente da direção do Colégio 

Mãe de Deus, Ir. Regina Maria Neves, de 1958 a 1964, e Ir. M. Dilecta Rubin, 

de 1965 a 1967. Nesta época, com ajuda do Governo Alemão, o prédio foi 

ampliado com uma nova ala, localizada na Avenida São Paulo, 651. A nova 

construção estava destinada para atender o internato, o pensionato e o 

juvenato (para as candidatas ao ingresso no Instituto Secular das Irmãs de 

Maria de Schoenstatt) e servir de residência para as irmãs. Abrigou também, 

desde o início, o Movimento Apostólico de Schoenstatt que crescia em 

Londrina e região. O espaço era ocupado para a realização de encontros e 

reuniões de grupos até os anos 90, quando este construiu sua sede própria 

na Rua Goiás, 857. 

Entre os anos de 1968 a 2014, a direção do Colégio Mãe de 

Deus esteve representada pelas seguintes diretoras: Ir. M. Áurea Dotto de 

1968 a 1971; Ir. M. Renate Mirian Deckker de 1972 a 1975; Ir. M. Lucimar 

Tereza Stefanelo de 1976 e 1977; Ir. M. Iriema Trevisan de 1978 a 1982; Ir. 

Sonia Maria Blanco de 1983 a 1992; Ir. M. Dioneia Lawand de 1993 a 2006; 

Ir. M. Nelly Mendes de 2007 a 2010; Ir. M. Dioneia Lawand em 2011; Ir. Rosa 

Maria Ruthes Gestora Administrativa e Ir. M. Sandra Maieski Gestora 

Pedagógica de 2012 a 2014. 

Em 1972, para atender um número significativo de 

professores da cidade e região, o Colégio Mãe de Deus criou a habilitação em 

Magistério de 2º grau, de 1ª a 4ª séries, em período integral, ministrado nas 

férias escolares nos meses de janeiro, fevereiro e julho. Em 1994, o Colégio 

ampliou sua área de ensino, ingressando na Informática Educacional, por uma 

parceria com o Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). Em 2000, houve a ampliação e a 

construção da atual capela, do ginásio poliesportivo e o início das obras do 

Teatro Mãe de Deus que estiveram paralisadas até março de 2013, quando 
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foi aprovada, pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet (Governo 

Federal), a captação de recursos financeiros para a finalização das obras do 

Teatro Mãe de Deus em 2014 no valor de 4% junto às empresas que possuem 

lucro real e no valor de 6% para pessoas físicas que recolhem seu imposto 

devido.  

Em 2002, o Colégio Mãe de Deus tornou-se também Instituto 

Superior de Educação, oferecendo o Curso Normal Superior, como uma das 

primeiras Instituições no Brasil a atender à exigência da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação 9.394/ 96. Contudo, com a Resolução CNE/CP nº 1, de 

15 de maio de 2006, publicada no Diário Oficial da União em 16 de maio de 

2006, que previa a transformação dos cursos de Normal Superior em cursos 

de Pedagogia e considerando a baixa demanda de procura que acarretou 

dificuldades financeiras para a Instituição, a mantenedora do Colégio Mãe de 

Deus optou, em 2007, por encerrar o curso. Tomando por base o Art. 12 da 

citada resolução, os alunos que neste período estavam matriculados no 

Instituto Superior de Educação Mãe de Deus foram transferidos para o Centro 

Universitário Filadélfia – UniFil, a fim de cursar Pedagogia.  

O Colégio Mãe de Deus estimulou fortemente a cultura e a 

música no seu trabalho pedagógico, esta última como parte integrante do 

currículo. O curso de música iniciou-se no Colégio Mãe de Deus em 1945 e, 

onze anos mais tarde, foi criado o Conservatório de Música Mãe de Deus, 

abrindo espaço para a implantação da Faculdade de Música Mãe de Deus. A 

primeira diretora foi Ir. Maria Wilfried Gassemayer que trouxe, para o Brasil, o 

Método Suzuki. Em 1986, foram criados os cursos de instrumentos musicais 

e de Magistério em Música, habilitações em nível médio. Atualmente, a 

musicalização faz parte do currículo trabalhado na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental. Com a criação do Curso de Música pela Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), o Colégio Mãe de Deus doou a Faculdade de 

Música para esta última, mantendo, atualmente, cursos extracurriculares sem 

expedição, contudo, de certificação. A partir de 1996, o Colégio Mãe de Deus 
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loca seus espaços no mês de julho para aulas e apresentações do Festival 

Internacional de Música de Londrina. 

A partir de 2011, o Colégio Mãe de Deus iniciou uma nova 

fase de modernização na área de gestão, atuando com planejamento 

estratégico, consultorias externas nacionais e internacionais e 

profissionalização de todos os setores da instituição. Em 2013, avança no 

processo de internacionalização, ao inserir na matriz curricular do Ensino 

Fundamental 2 e Ensino Médio três (03) línguas estrangeiras modernas: 

Alemão, Inglês e Espanhol. Também neste ano, foi estabelecido um convênio 

com o Ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha 

e ofertado o ensino da língua alemã da Educação Infantil ao Ensino Médio, 

mediante o Projeto Pasch: “Escolas: uma parceria para o futuro”. Em julho de 

2014 foram realizados os primeiros intercâmbios para estudos na Alemanha. 

Participaram deste uma professora e dois (02) alunos da 2ª série do Ensino 

Médio, ambos com resultados muito satisfatórios.  

Em 2014, o Colégio Mãe de Deus assumiu a parceria com o 

UNO INTERNACIONAL (UNOi). Tal parceria vem ao encontro do Carisma 

Educacional do Colégio Mãe de Deus, realizando, assim, uma união entre 

Escola e Família para transformar a educação no mundo contemporâneo. A 

concretização da proposta é fomentada pela digitalização do ambiente 

escolar, pela construção de uma atmosfera bilíngue, pela criação de uma rede 

internacional de instituições de ensino, pela formação adequada de 

professores e pela avaliação constante dos alunos. Além de material didático 

atual, os alunos e professores utilizam aparelhos iPad para construir um 

ensino mais dinâmico e interativo. 

Assim, o Colégio Mãe de Deus nasceu, cresceu e se 

desenvolveu com a cidade, em meio à exuberância da mata virgem e da 

fertilidade da terra vermelha. É um marco histórico e religioso e tem sido um 

polo de cultura para a comunidade regional, um verdadeiro farol a iluminar 

Londrina ao prestar serviços qualificados na área educacional. O Instituto 
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Social Educativo e Beneficente Novo Signo é o nome jurídico da Instituição e 

o nome fantasia é Colégio Mãe de Deus. O Colégio atende atualmente do 

Berçário ao Ensino Médio, para ambos os sexos e mantém cursos 

extracurriculares abertos à comunidade para todas as idades: esportes, 

música, dança e Alemão. É mantido pelo Instituto Secular das Irmãs de Maria 

de Schoenstatt. 

 

4.3 INTERAÇÃO FAMÍLIA E INSTITUIÇÃO 

 

O estabelecimento de vínculos, num contato direto com os 

pais e/ou responsáveis dos alunos, favorece o processo de educação integral 

e torna a família agente primordial no processo de educação. A participação 

efetiva da família é viabilizada mediante a presença dos responsáveis na 

escola, nas mais diversas ocasiões. 

Diariamente, os educandos e, consequentemente os pais 

e/ou responsáveis por eles, são recepcionados na entrada Kinder, por 

funcionários e monitores, sendo este um momento privilegiado para o 

acolhimento da família na escola. 

No que se refere à participação da família no processo 

pedagógico, é possível inferir a contribuição da comunidade familiar: pais, 

avós, tios, dentre outros, por meio da prática da metodologia de projetos. Para 

isto, são realizadas reuniões de pais nas quais são apresentadas as 

atividades a serem desenvolvidas no semestre ou no ano (conforme o 

planejamento), demonstrando os objetivos pretendidos e solicitando 

sugestões para o aprimoramento do mesmo. Desta maneira, a família é 

inserida no processo ensino e aprendizagem, podendo acompanhar e 

enriquecer o projeto pedagógico. 

Com o intuito de favorecer a comunicação constante entre 

família e escola, faz-se uso de uma agenda escolar, por meio da qual são 

enviados aos responsáveis comunicados formais da Instituição e informações 
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relativas ao(a) aluno(a). Da mesma maneira, os responsáveis podem fazer 

uso deste meio de comunicação com a professora e com a Instituição. Aos 

pais, é possível agendar horários com a coordenação e professores, sempre 

que julgar necessário. 

Durante o ano escolar são realizadas reuniões trimestrais 

com a participação do corpo docente e responsáveis pelos alunos, 

objetivando discutir assuntos pertinentes ao processo pedagógico 

desenvolvido na Educação Infantil. Nestas ocasiões, os responsáveis têm 

acesso ao portfólio e às atividades desenvolvidas no respectivo período. 

Além das reuniões pedagógicas, o Colégio Mãe de Deus 

oportuniza reuniões de formação com temáticas atuais. O incentivo à 

participação nos eventos promovidos no Colégio contribui de maneira 

significativa para a interação entre família e escola, oportunizando o 

comprometimento dos responsáveis com a vida escolar de seus filhos. Desta 

maneira, são firmados os laços de confiança por meio do acolhimento, da 

consideração e do respeito mútuo, tornando nossa Instituição uma grande 

família, a Família Mãe de Deus. 

 

4.4 PERFIL DA COMUNIDADE 

A comunidade que busca a formação oferecida pelo Colégio 

Mãe de Deus é constituída de famílias que se preocupam com a formação 

integral de seus filhos de forma continuada, com ênfase na aprendizagem dos 

conhecimentos culturais e científicos e também com uma educação pautada 

nos valores cristãos, éticos e morais, cientes dos objetivos consagrados pela 

natureza confessional do Colégio Mãe de Deus. 

 

4.5 OFERTA 
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O Colégio Mãe de Deus oferece Educação Básica, nas etapas 

da Educação Infantil para crianças a partir dos quatro (04) meses de idade, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, organizados conforme a tabela a seguir: 

CURSO TURNO 

EDUCAÇÃO INFANTIL MATUTINO E VESPERTINO 

ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

MATUTINO E VESPERTINO 

 DOIS DIAS DE AULA NO CONTRATURNO 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL 

ENSINO MÉDIO TEMPO INTEGRAL 

 

Além dos cursos mencionados, o Colégio Mãe de Deus 

apresenta uma variedade de outros cursos que vem complementar a 

formação integral, sendo muitos deles também abertos à comunidade. 

5 FINS E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO: CARACTERIZAÇÃO DO 

CONTEXTO CONTEMPORÂNEO E A PEDAGOGIA DE SCHOENSTATT 

 

A sociedade, deste início do século XXI, apresenta padrões, 

condutas, valores e até mesmo a ética inspirada e moldada pelo mercado. 

BAUMAN (2008), em sua obra Vida para consumo: a transformação das 

pessoas em mercadorias afirma: “Numa sociedade de consumidores, tornar-

se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os 

sonhos e os contos de fadas” (BAUMANN, 2008, p. 21-22). A caracterização 

realizada pelo autor se faz presente no nosso cotidiano, não distante de nós, 

talvez, até mesmo dentro de cada um de nós. 

A ciência há muito ensina que não existe neutralidade 

científica. Portanto, contaminamos e somos contaminados pelo contexto. 

Seria simples demais concluir que nossos alunos, nossas famílias, estão se 
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tornando mercadorias, que nossos pais investem em seus filhos como se 

investe no mercado de capitais e, sem qualquer preocupação posterior, 

exigem da escola e dos educadores os rendimentos futuros. Não se trata 

deles, de culpar o outro, trata-se de nós. Estamos todos mergulhados em uma 

sociedade em que as relações são essencialmente monetárias e comerciais e 

objetivam um comportamento: consumir para estar vivo. 

Nesse contexto, muitas vezes perverso, é possível lutar pela 

consciência, mesmo que limitado o distanciamento da vida diante do 

consumismo e do homem mercantilizado. A educação da vida para a 

plenitude, para o Amor que, neste caso, é Deus, ainda é possível. Trata-se da 

construção de uma educação que, coletivamente, objetive transformar e 

humanizar mediante um processo de autoeducação de todos, inclusive dos 

que educam e não coisificar. Pe. Kentenich (2002, p. 15 - 16), no início do 

século XX, afirmou: 

Colocar-nos-á diante do fantasma da questão social, diante da 
falência da sociedade, se omitirmos o empenho por sua reforma. E 
em vez de dominarmos nossas conquistas, tornar-nos-emos suas 
vítimas, como também escravos de nossas paixões. [...] O grau de 
nosso progresso nas ciências tem que ser acompanhado de igual 
profundidade interior e crescimento espiritual. Do contrário, cavar-
se-á em nossa alma um imenso vazio, tremendo abismo que nos 
tornará imensamente infelizes. Por isso autoeducação. 

 

A globalização, fenômeno que alterou o mundo, 

especialmente no final do século XX, perdura pelo século XXI, aproximando 

países, rompendo barreiras comerciais, estimulando competições. Os níveis 

de desenvolvimento econômico são compatíveis aos níveis de exploração e 

miserabilidade humanas, visto que o regime econômico alimentado é o 

neoliberalismo. O mundo ainda se encontra dividido entre os grandes centros 

de consumo e as grandes regiões de pobreza e miséria humana. O relatório 

sobre a riqueza global do banco Credit Suisse (2012) apontou que 8,2% da 

população mundial detêm 82,4% da riqueza mundial. 

Vivemos a mundialização da produção, dos costumes e 

valores, do consumo e do acesso à informação e, por consequência, a 

mundialização da exploração da vida. Os mecanismos de internacionalização 
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das economias dos países estabelecem uma interdependência globalizada da 

vida. As crises dos países não afetam mais apenas os cidadãos locais. As 

crises econômicas locais, muitas vezes causadas por fenômenos externos e 

internos, desdobram-se em consequências mundiais.  

De acordo com Almeida (2001) a mão de obra, a estruturação 

da produção e os impactos crescentes da população mundial são elementos 

decisivos para compreensão da economia mundial. De acordo com a autora, 

em 2013, atingimos a marca de 7,2 bilhões de pessoas em nosso planeta; 

ainda mais, atingimos melhores patamares de qualidade de vida, ou seja, 

estamos vivenciando o prolongamento da vida, principalmente nos países em 

desenvolvimento. Como decorrência, destaca Almeida (2001), a manutenção 

da vida exige a alteração das formas de produção, mais ágeis e eficientes, 

necessitando de trabalhadores com novas habilidades e capacidades 

(especialidades), principalmente na faixa etária jovem da população presente 

nos países ditos emergentes. Essas novas condições impulsionaram e são 

impulsionadas, conclui Almeida (2001), pelo desenvolvimento tecnológico, 

especialmente no campo das tecnologias de comunicação e informação. 

A luta pela consciência exige o autoconhecimento e a 

autoeducação. Pe. Kentenich ao analisar no início do século XX, as 

transformações ocorridas, ressalta, como já afirmado, que “a autoeducação é 

o imperativo do tempo” (KENTENICH, 2002, p. 15). Ele afirma: 

Descobrimos o polo norte, penetramos os continentes 

desconhecidos, penetramos nosso esqueleto com novos raios, o 

telescópio e o microscópio desvendam diariamente novos mundos. 

Porém, apesar de tudo, há um mundo sempre antigo e sempre novo 

– o microcosmo – o nosso próprio pequeno mundo interior, que 

permanece ignorado e desconhecido (KENTENICH, 2002, p. 15). 

Não desejamos fechar as portas aos avanços tecnológicos, 

nem tão pouco desconsiderar as demandas da sociedade. Desejamos, sim, 

que nossos educandos conquistem, avancem, dominem, sejam inseridos na 

sociedade. No entanto, atentos aos perigos da desumanização. Quem desejar 

ser personalidade livre precisa negar a condição de mercadoria. O processo 

de transformar-se em pessoa mais humanizada, porque livre, firme e 
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apostólica (comprometida com as transformações sociais necessárias à 

promoção da vida) exige o reconhecimento das verdadeiras conquistas 

humanas e, ao mesmo tempo, o distanciamento dos retrocessos que 

conduzem à coisificação das pessoas. Como inspiração, cabe o 

questionamento feito pelo Pe. Kentenich em 1912 (2002, p. 15): 

Será que os povos mais desenvolvidos estão maduros e são 
capazes de utilizar devidamente os enormes progressos 
alcançados nos últimos tempos, nos mais diversos setores? Não é 
verdade que nosso tempo está escravizando às suas conquistas? 
Realmente. A sujeição das tendências mais elementares e 
instintivas aninhadas em nosso próprio peito não andou 
paralelamente ao domínio das forças da natureza. Essa divergência 
alarmante, esse abismo imenso torna-se cada vez mais profundo. 
Colocar-nos-á diante do fantasma da questão social, diante da 
falência da sociedade, se omitirmos o empenho por sua reforma. 
Em vez de dominarmos as conquistas tornaremo-nos suas vítimas, 
como também escravos de nossas paixões. 

Não deslocada das lógicas globais e das condições que o 

regime neoliberal impõe de exploração e desigualdades, a política mundial 

sofreu transformações importantes ao longo da última década. O ataque aos 

Estados Unidos, conhecido como “11 de setembro”, provocou alterações 

significativas nas relações entre os países e demonstrou as fragilidades 

daquele que era considerado o centro da economia mundial. Vivenciamos um 

contexto político marcado pela crise das autoridades e das fragilidades dos 

países frente à possibilidade de ataques terroristas e a consequente busca 

incansável pelas estratégias de segurança. Os conflitos mundiais bélicos 

estão difusos no mundo, provindos de ideologias religiosas e políticas 

atreladas a interesses econômicos. Tal contexto tem deslocado e 

reconfigurado as autoridades globais e locais com novos modelos de 

mobilização social a partir das redes sociais, como a “primavera árabe” e as 

manifestações pré-copa no Brasil em 2013. 

Por outro lado, a crise da autoridade, provocada por um 

mundo de incertezas e diversidade de conflitos, levou ao fim das referências 

e respeito às decisões e tratados. Estamos diante de uma sociedade em que 

a autoridade é fluida e pode ser destituída ou imposta, dependendo de 

arranjos econômicos e políticos imediatos, desassociados da valoração da 
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vida. Pe. Kentenich (2002) percebeu esta crise de autoridade já no início do 

século passado e afirmou que somente meios extraordinários podem ser um 

auxílio efetivo para que o indivíduo se torne uma personalidade de grande 

valor interior e de caráter, ou seja, se torne uma personalidade dirigente. 

Desejamos que nossos educandos reconheçam e se 

surpreendam com os benefícios conquistados pela humanidade, e eles são 

muitos, sem, contudo, permanecerem ignorantes sobre si mesmos, como 

destaca Pe. Kentenich (2002, p. 16): “Não haverá de acontecer que 

dominemos diversas línguas estrangeiras, impostas pelo programa escolar, e 

permaneçamos grandes ignorantes no conhecimento e na compreensão da 

linguagem do coração.” 

As transformações pelas quais passa a sociedade 

contemporânea, impulsionadas pela tecnologia e pela economia, via processo 

de globalização, modificaram os conceitos de tempo, espaço e indivíduo. As 

identidades tornaram-se plurais e estão em evidência, sendo alimentadas pelo 

movimento de exploração do consumo, que alimenta o “eu” e faz com que os 

indivíduos se tornem alvos de um contexto fluido ausente de certezas. Em 

concordância com Bauman (2008), o contemporâneo passa a ser marcado 

pelo fim dos padrões, da estabilidade, da segurança e das certezas. Surge o 

tempo da indefinição, do medo e da insegurança. 

Estamos diante de uma indústria cultural que cria valores, 

modelos e padrões estéticos rompendo, facilmente, com os padrões éticos, 

destruindo o “nós” e impondo o prazer do “eu” em prol do consumo e da 

constante busca do ter para ser. Os ídolos da juventude são construídos e 

destruídos de acordo com interesses econômicos e ideológicos da indústria 

cultural (ADORNO, 2002). O novo indivíduo consumista assume 

características líquidas e extrai a postergação do prazer de consumir, 

deslocando-o para o imediato. 

O ponto durável das mercadorias já não existe, assim como a 

distinção entre mercadorias e pessoas. As mercadorias se personificam e 

ganham vida; ao mesmo tempo as pessoas se despersonificam, coisificam-se 
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e tornam-se mercadoria (BAUMAN, 2008). Essa despersonificação, 

constatada por Bauman (2008), foi anunciada pelo Pe. Kentenich em diversas 

conferências, em especial, na conferência aos educandos seminaristas em 

novembro de 1912 quando afirma que também eles, e nesta afirmação ele 

também se inclui, sentem a dicotomia interior, a separação entre a vida 

sensitiva e a vida intelectual, entre a vida espiritual e vida racional e propõe a 

seus alunos para que reflitam sobre quantas vezes e em que ocasiões este 

processo estava em ebulição. 

A principal consequência desta cultura é um ser humano 

inserido, mesmo sem permissão – ou invadido – por ambientes cada vez mais 

configurados por complexos recursos tecnológicos. Trata-se do ciberespaço, 

composto por imagens e ideologias que inundam o cotidiano e se traduzem 

em valor. O corpo humano adquiriu o status da alma, imaterial, e as noções 

de lugar e tempo se transformam e quase se anulam. 

 

Hobsbawn (1995) aponta que a melhor forma de 

compreendermos as transformações culturais ocorridas no século XX é 

através da abordagem histórica das transformações que a família sofreu. De 

acordo com o autor, isso se deve ao fato de que, apesar de todas as 

transformações ocorridas na era moderna, a família nuclear, salvo algumas 

variações de valores locais, e não éticas, permaneceu intacta até meados do 

século XX; as relações entre sexos distintos e entre gerações, principalmente, 

permaneceram sólidas, a existência de casamentos formais, entre sexos 

distintos, a fidelidade (inclusive, até aquele momento, o adultério é 

considerado crime), a existência da maternidade e da paternidade com 

funções distintas na criação dos filhos. A partir da metade do século XX, os 

avanços da economia mundial, a alteração do trabalho, inclusive conduzindo 

a mulher ao mercado de trabalho, o avanço tecnológico do controle da 

natalidade (as pílulas anticoncepcionais) e a exploração econômica 

dispararam um processo ininterrupto até o momento de transformação desta 

instituição social. Para o autor: 
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A crise da família estava relacionada com mudanças bastante 
dramáticas nos padrões públicos que governam a conduta sexual, 
a parceria e a procriação. Eram tanto oficiais quanto não oficiais e 
a grande mudança em ambas está datada, coincidindo com as 
décadas de 1960 e 1970. Oficialmente, essa foi uma era de 
extraordinária liberalização tanto para os heterossexuais (isto é, 
sobretudo para as mulheres, que gozavam de muito menos 
liberdade que os homens), quanto para os homossexuais, além de 
outras formas de dissidência cultural-sexual (HOBSBAWN, 1995, p. 
316). 

Chega-se, assim, ao século XXI e a família passa, neste 

momento histórico, a ser caracterizada como família tentacular segundo Kehl 

(2003, p.3) quando afirma: 

A partir dessa virada, os laços conjugais já não escondem mais a 
base erótica – portanto, instável – de sua sustentação. Os filhos 
deixaram de ser a finalidade, ou a consequência inevitável, dos 
encontros eróticos. As separações e as novas uniões efetuadas ao 
longo da vida dos adultos foram formando, aos poucos, um novo 
tipo de família que vou chamar de família tentacular, diferente da 
família extensa pré-moderna e da família nuclear que aos poucos 
vai perdendo a hegemonia. 

 

Hoje, há um número considerável de famílias compostas por 

pais naturais e não naturais, de sexos opostos ou não, em que uma criança 

pode estabelecer relação supostamente paternal, maternal ou fraternal com 

diversos sujeitos ao mesmo tempo, mesmo que sem uma relação 

consanguínea direta. Portanto, pode, aparentemente, sentir-se com muitos, 

mas, possivelmente, é solitária. 

De acordo com Bauman (2008), o século XX terminou e 

perdura a produção industrial como o fator dominante e característico da 

sociedade, no entanto, tecnologizada e mundializada. Essas novas 

características da sociedade da informação estão na crescente combinação 

dos sistemas produtivos com os administrativos, em que os elementos brutos 

da produção — terra, capital, trabalho — são superados pela nova economia 

da inteligência. Os componentes de matéria prima e o valor extrínseco de um 

bem durável passaram a valer bem menos no final do século XX do que o 

valor intrínseco e a inteligência humana embutida nesses produtos, sob a 

forma de concepção e design, propriedade intelectual. Estamos na era dos 

royalties pela cessão e uso de patentes, trade-secrets e transferência de 
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know-how, marcas registradas, marketing, distribuição e publicidade. 

Elementos determinantes para a composição da escola contemporânea.  

Teodoro (2010), à procura de uma alternativa ao plano 

ideológico para a educação diante do século XXI, aponta como questão 

central: é possível, nos tempos de hoje, construir as bases de um novo senso 

comum, capaz de ajudar a formular uma agenda educativa e um novo bloco 

social interessado em impulsionar (e realizar) políticas progressivas de paz, 

justiça social, felicidade e liberdade? O autor ressalta: “A sociedade 

contemporânea demanda também uma educação contemporânea, que 

atenda às exigências de um mundo globalizado e de um homem 

tecnologizado, mas que não pode ser incompatível ao princípio primeiro da 

educação, o processo humanizador” (TEODORO, 2010, p. 76). Nesse 

sentido, podemos tomar novamente afirmações de Teodoro: 

Todos somos cidadãos do mesmo mundo e a luta pelo bem-estar, 
felicidade e segurança de uns está ligada ao combate à fome e à 
pobreza, às causas da injustiça e da exclusão social, tanto no plano 
das sociedades nacionais como no das relações internacionais 
(TEODORO, 2010, p. 77). 

Contudo, é preciso atenção ao fato de que a humanização é 

construída em um ambiente no qual a vida exige aprendizados rápidos e, ao 

mesmo tempo, o consumo exige um esquecimento veloz. Vivemos em uma 

sociedade em que experimentamos, cotidianamente, sensações de 

inadequação, deslocamento, inconformidade com o corpo, com o espaço, 

com o tempo, com as pessoas, com os novos formatos das famílias. O 

indivíduo está modificado, trata-se de trocas. De acordo com Bauman (2008), 

trocou-se o “indi” de indivisível, pelo “multi”, de fugaz. Estamos na era das 

múltiplas identidades, formada de identidades transitórias, fluidas, 

passageiras e transitórias, móveis e flutuantes, em trânsito. Porque criada e 

nutrida num ambiente social fluido, instável e transitório e formada por 

indivíduos com estas mesmas características, a família é, em micro, a 

sociedade (macro). 

Em resumo, há desarmonias e harmonias, previsibilidades e 

imprevisibilidades, há permanências e transformações, há normas e 

http://www.maededeus.edu.br/


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

34 
 

liberdades. Essas são as contradições contemporâneas às comunidades que 

pretendem construir um processo coletivo em suas escolas e buscar a quebra 

dessas ideologias massificadoras mediante a construção de processos 

educativos criativos e articulados à realidade contemporânea, que valorizem 

a pessoa em sua dignidade e liberdade. De acordo com Kentenich (2002, p. 

66-67): “A educação só resulta na medida em que conseguir motivar à 

autoeducação. Esta, por sua vez, constitui-se numa tarefa de toda a vida. Está 

aqui a dinâmica capaz de configurar e transformar o mundo a partir do interior, 

a revolução interior.” 

Sendo assim, os eixos que nortearão as ações pedagógicas 

realizadas no Colégio Mãe de Deus estão estreitamente relacionados aos 

direitos humanos, à formação de um mundo digno do ser humano e a 

reconstrução da cultura e das suas estruturas. Na sequência são delimitados 

tais eixos. 

6. EIXOS QUE NORTEARÃO AS AÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

6.1 DIREITOS HUMANOS 

O ser humano, com seus sintomas de degeneração, tendo 

como consequências a insegurança, a desunião e a personalidade 

desintegrada, clama por seus direitos. O humano, privado do seu fundamento, 

começa a diluir-se. A razão duvida de si mesma e acaba por legitimar uma 

vida sem razões, isto é, desumana, indigna do homem. Para superar a 

brutalidade moderna, urge executar o que o Pe. Kentenich chamou de 

“cruzada do pensar, amar e viver orgânico”, ou seja, de um conhecimento 

ligado ao outro, ou, melhor ainda, de um conhecimento partindo da vida e a 

serviço desta. Os conteúdos abordados não devem, simplesmente, ser 

lançados aos alunos, mas trabalhados de forma contextualizada e aplicáveis 

à vida. 
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6.2 FORMAÇÃO DE UM MUNDO DIGNO DO SER HUMANO – A CULTURA DA ALIANÇA E 

DO ENCONTRO 

A construção de um mundo novo exige laços fortes de ordem 

antropológica e teológica. Kentenich (2006) afirmou que educar significa pôr 

em prática a vontade salvífica a favor da criança. Trata-se, portanto, de 

empenhar-se por sua salvação e seu bem estar, tanto no plano natural como 

no plano sobrenatural. Aqui se encontra o fundamento das diversas disciplinas 

trabalhadas na matriz curricular e uma grande variedade de atividades e 

cursos extracurriculares que completam a formação integral dos alunos. 

 

6.3 RECONSTRUIR A CULTURA E AS ESTRUTURAS 

 

A cultura é o estilo global de vida de um povo, o modo 

particular em que cada um procura plasmar as relações dos homens com 

Deus, entre si e com a natureza (PUEBLA, 386). A cultura compreende, em 

primeiro lugar, um número de valores e desvalores que a animam ou a 

debilitam. Quando pensamos em reconstrução de estruturas, referimo-nos à 

estrutura familiar, econômica e política e religiosa. 

Portanto, os eixos que delimitam as ações pedagógicas têm 

como linha mestra a plenitude do saber científico para a formação da plenitude 

do ser e sua felicidade eterna. 

 

7 PRINCÍPIOS LEGAIS 

O Colégio Mãe de Deus baseia seu Projeto Pedagógico nos 

princípios e finalidade da educação prevista na Constituição Federal de 1988 

com atenção especial aos artigos 205 a 214. A partir deste fundamento legal 

atende aos pressupostos e finalidades da Educação Básica previsto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e na Lei 13.415/2017 que 

altera dispositivos da LDB. 

A estrutura do Projeto Pedagógico do Colégio está conforme 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Parecer 

07/2010 – CEB- CNE. Respeita também os encaminhamentos legais e 
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pedagógicos presentes nas Leis 10.639/03 e 11.645/08, considera o 

estabelecido na Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, que 

institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e 

contempla as determinações previstas na Deliberação 03/ 08 do CEE/ PR que 

trata da inclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia na Matriz Curricular, a 

Resolução nº 03/2018 – CNE que atualiza as Diretrizes Nacionais para o Ensino 

Médio, Deliberação 02/2018 CEE PR, que normatiza a Projeto Político 

Pedagógico e o Regimento Escolar , a lei 9.795/99 e o decreto 4281/02 que 

regulam os encaminhamentos legais e metodológicos envolvendo Educação 

Ambiental, assim como a Deliberação 007/ 99 – CEE/ PR que propõe sobre 

avaliação e recuperação e a Deliberação 009/01 - CEE/ PR que orienta sobre 

matrícula e classificação. 

O Ensino Fundamental recebeu no seu embasamento as 

normas da Deliberação 03/06 - CEE/ PR que orienta o Ensino Fundamental de 

9 (nove) anos de duração e a Lei 13.381/01 que trata sobre a história do Paraná 

e dos símbolos estaduais. O Ensino Médio no Parecer 15/ 98 CEB/ CNE e na 

Instrução 01/98 que orienta a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio no Estado do Paraná. 

A Proposta Pedagógica do Colégio Mãe de Deus, tendo por 

fundamento princípios cristãos católicos, comunga com o ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), notadamente com o Art. 3º que aponta a necessidade 

de que à criança e ao adolescente sejam assegurados o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade; com 

o Art. 4º que ressalta o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 

e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, entre outros, o direito à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária; com o Art. 15º que salienta o direito ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis e com o Art. 17º 

que assegura o direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 

criança e do adolescente. Abrange, desta forma, a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças e, portanto, cumpre 
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também lei 11.525/ 07 que orienta os estudos do ECA como atividade escolar no 

currículo do Ensino Fundamental. O respeito à dignidade e a pessoa humana 

também é expresso pela observância das legislações que envolvem a prevenção 

e uso indevido de drogas, bem como o enfretamento à violência. Assim, o 

Colégio cumpre a Lei Estadual nº 13.198/ 01. 

Em resumo, o currículo escolar construído no Colégio Mãe de 

Deus, da Educação Infantil ao Ensino Médio em suas atividades pedagógicas, 

contempla as seguintes temáticas: prevenção ao uso de drogas e enfrentamento 

violência; educação fiscal; diversidade biopsicossocial e espiritual, temas 

discutidos nas disciplinas de Química, Biologia, Sociologia e Ensino Religioso; 

educação ambiental, especialmente nas disciplinas de Biologia, Ciências e 

Geografia; valorização da cultura afro-brasileira e indígena, em particular no 

ensino de História, Língua Portuguesa e Arte; História e símbolos do Paraná, 

especialmente no ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio. Também no Ensino Fundamental são abordados os símbolos 

nacionais e os estudos sobre o ECA, este último presente nas disciplinas de 

História e Sociologia do Ensino Médio. 
 

8 PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS E EDUCATIVOS 
 

Pe. Kentenich toma os princípios filosóficos tomista2: “ordem do 

ser é a ordem do agir” e “a graça pressupõe a natureza; a graça não destrói, 

mas aperfeiçoa e eleva a natureza” e o princípio salesiano3: “o amor é a lei 

fundamental do um mundo”, como princípios fundamentais do seu sistema de 

educação. (KENTENICH, 1997, p. 7). Segundo ele, o ser humano é uma fonte 

inesgotável do Amor de Deus e constitui-se em um ser único, portador de muitas 

e variadas potencialidades. Aos educadores, cabe a sublime missão de conduzi-

lo à descoberta dos seus dons e limites como criatura, de sua particularidade 

como criação predileta e original de Deus e de sua abrangência social como 

alguém que pode dar e receber, numa troca de valores pessoais e comunitários. 

O mundo globalizado apresenta inúmeros desafios ao campo 

educacional. Tais desafios assumem proporções gigantescas quando 

                                                           
2 Refere-se aos princípios filosóficos formulados por São Tomás de Aquino. 
3 Refere-se ao princípio filosófico formulado por São Francisco de Sales. 
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associadas à imensa gama de informações que crianças, jovens e adultos 

recebem por meio das tecnologias de comunicação e informação. Será que este 

ser humano se tornou mais comunitário porque se comunica mais vezes e de 

diferentes formas? A civilização contemporânea está orientada para o egoísmo 

e o individualismo e esta crise antropológica se projeta com graves e desastrosas 

consequências sobre a sociedade, os valores da vida, do matrimônio, da família. 

A rápida expansão das tecnologias de comunicação e informação influencia 

cada vez mais, a maneira própria de viver das pessoas, reprimindo nelas, muitas 

vezes, o seu amor próprio, levando-as a buscar uma felicidade momentânea e, 

simplesmente, prazerosa. Aos poucos, até a capacidade de amar é rechaçada 

em sua personalidade. Neste horizonte, urge a necessidade da educação do 

amor e para o amor. 

A educação schoenstatiana tem como foco a pessoa imersa no 

divino. Pe. Kentenich (2006), como grande metafísico, aponta, na metade do 

século XX, as fragilidades do ser humano que, concentrado nas influências 

exteriores, distancia-se de si mesmo. É relevante destacar que estas 

considerações são imprescindíveis para a educação atualmente. Ele afirma: 

O homem todo foi abrangido pelo vazio total de sua inteligência, de sua 
vontade e do seu coração. Da inteligência, suprimiu-se a verdade, da 
vontade suprimiu-se o bem, ao coração suprimiram-se personalidades 
que ele possa amar. Daí provém que, para a alma falta a firmeza de 
raiz, falta-lhe vida, plenitude, profundidade, ternura e riqueza. Ela vive 
irrestritamente à mercê das influências exteriores, quer se trate da 
pressão do ditador, da sugestão das massas, da provocação dos 
sentidos e instintos (KENTENICH, 2006, s/p). 

Cientes de que a educação, para os novos tempos, supõe a 

unidade da construção do saber com a formação do caráter e, por isso, 

adotamos os princípios filosóficos e educativos do Sistema Pedagógico de 

Schoenstatt que é comprometido com a formação integral da pessoa e entende 

que esta somente se concretiza quando é possibilitado ao educando desenvolver 

todas as suas potencialidades e formar-se tanto para a plenitude do saber 

científico quanto para a plenitude do ser. Para atingir o eixo da educação 

schoenstatiana - educar personalidades livres, sadias e vinculadas ao Ideal, 

o Colégio Mãe de Deus cresceu em todas as áreas do conhecimento e tem, no 
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centro do Sistema Pedagógico e no coração da Instituição, o Santuário da Mãe, 

Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. 

Como educador, Pe. Kentenich (s/d) captou os desejos de Deus 

através da voz do tempo, do ser e das almas. A voz do tempo clama por um 

novo tipo de pessoa; a voz do ser, Maria, Mãe de Deus e nossa, revela-se 

como o modelo humano pleno da harmonia que enlaça e integra a natureza e a 

graça divida; a voz das almas (a pessoa humana) clama pela construção de um 

mundo novo e sustentável. 

Pe. Kentenich (2006), ao propor um sistema pedagógico, 

apresenta-o não especifica e exclusivamente para a educação formal, mas como 

um valioso auxílio para a arte de educar em todo e qualquer ambiente, em toda 

e qualquer ocasião, para todos os tipos de pessoas a partir do modelo de 

educadora que é Maria, Mãe de Deus, pois esta foi a experiência básica e vital 

da sua existência e atuação em todos os campos e níveis educacionais. 

Estes pressupostos constituem-se nos traços básicos para os 

fins e objetivos da Educação no Colégio Mãe de Deus. O significado do primeiro 

princípio filosófico, ou seja, a ordem do ser determina a ordem do agir considera 

tanto a relação do homem consigo mesmo (educação da personalidade) como a 

sua relação com o humano e divino (educação com a comunidade e a formação 

religiosa). Ele reúne ambos numa unidade criadora e rica em tensões. 

O Colégio Mãe de Deus posiciona seu processo educativo no 

entendimento de que educar é formar a personalidade. Neste sentido, os 

educandos devem ser conduzidos ao entendimento de que as ações são 

consequências de um posicionamento interior e que sua formação cristã e os 

domínios científicos e éticos favorecem a autonomia e a liberdade a favor e para 

o bem social (cidadania e responsabilidade). 

 

8.1 PILARES QUE FUNDAMENTAM O SISTEMA PEDAGÓGICO DE SCHOENSTATT 

Os princípios que embasam toda a atuação pedagógica criado 

pelo Pe. Kentenich são válidos para a sociedade contemporânea, para a 

constituição da pessoa humana, visto que asseguram o equilíbrio entre os 

http://www.maededeus.edu.br/


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

40 
 

domínios científicos, culturais, morais e éticos, a responsabilidade social e a 

formação cristã, tendo seu fundamento principal em Deus, o princípio e o fim de 

todas as coisas, referência do absoluto.  

O Sistema apresenta três pilares que fundamentam a dinâmica 

do desenvolvimento de cada ser humano, a saber: amor, liberdade e autonomia. 

Na sequência, uma explanação de cada um dos pilares. 

 

8.1.1 Amor 

Toda a pessoa, qualquer que seja a fase de desenvolvimento 

em que se encontra, precisa de um profundo amor para viver. Sem este, o ser 

humano não se desenvolve. Bleyle (1940, p.18) ressalta: “A força do amor cria 

uma misteriosa dualidade: procura um regozijante abrigo, produz uma profunda 

assemelhação e desperta poderosas forças morais”. A seguir, a autora 

exemplifica, tornando mais compreensível sua afirmação:  

Aqui pensamos, antes de tudo, neste amor terno e casto, porém 
insondavelmente profundo, entre os pais e os filhos. Os filhos vivem 
nos corações dos pais e por sua vez, os pais vivem nos corações de 
seus filhos. É significativo e comovedor que os pequeninos, ofereçam 
ao pai e a mãe, seus corações. Eles querem entregar-se aos pais, 
porém, pedem, ao mesmo tempo, o direito de cidadania, um título ao 
coração de seus pais. Neste caloroso abrigo se pode respirar livre e 
tranquilamente. Tal é a razão da despreocupação das crianças 
(BLEYLE, 1940, p. 23). 

Este é o ambiente de relacionamento amoroso em que toda a 

pessoa precisa estar inserida. Em um espaço onde o amor humano ocupa seu 

devido lugar, o indivíduo pode desenvolver-se plenamente, ou seja, em todas as 

suas potencialidades, uma vez que isso correspondente a ordem do ser, do seu 

ser pessoa humana. Segundo Dotto (1994, p.43): 

A educação do amor humano realiza-se na comunhão interpessoal. É 
no encontro com o tu que se desperta o amor e a pessoa conquista a 
sua identidade, pois o homem é, essencialmente, um ser social, 
familiar e seu desenvolvimento integral é condicionado à sua 
capacidade de entrar em comunhão, isto é, de amar natural e 
sobrenaturalmente. Pode-se considerar que a própria lei do amor, 
inscrita no coração do homem impulsiona a desenvolver e desabrochar 
toda a força e capacidade de amor.  
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Parafraseando Dotto (1994), afirmamos que o educando que se 

desenvolve em tal ambiente, desenvolve suas capacidades cognitivas, 

emocionais, afetivas, morais e religiosas com equilíbrio. A capacidade de amar 

se desenvolverá como adesão à verdade, como respeito à lei natural que está 

no seu interior e na vida social e comunitária.  

Pe. Kentenich (1999) esclarece que o espaço educacional onde 

o educando sente que é a continuação de seu espaço familiar se torna, para ele, 

um ambiente saudável, de alegria e de colaboração mútua. Este forte 

componente afetivo é um dos pilares da atuação docente, na qual o educador é 

aquele que transfere e conduz o amor de Deus ao educando e vice-versa. 

Em Schoenstatt, cada educando é a concretização de uma ideia 

original de Deus. Cabe aos educadores ajudá-lo na sua autoeducação, 

conduzindo-o a descobrir e a concretizar, realmente, o ideal que Deus teve dele 

ao criá-lo. Este amor respeitoso do educador desperta no educando todas as 

capacidades e o impulso em buscar, no cotidiano de sua vida, as características 

desta ideia original. Ser aquilo que ele é e para aquilo que ele foi criado, 

proporciona ao educando alegria e dá sentido à sua vida. No amor de Deus 

(causa primeira) e dos educadores (causa segunda) o educando sente-se 

seguro e tranquilo. Os educandos precisam de elementos concretos, causas 

segundas, que são os pais, os educadores, para o encontro com Deus. 

As pessoas necessitam de vínculos. Estudos antropológicos 

consideram que os seres humanos, seres biologicamente coletivos, necessitam 

de vínculos e relacionamentos como condição para o seu próprio 

desenvolvimento, dando significado à sua existência. A partir destas 

considerações, é possível afirmar que o amor é condição para a vida em todas 

as suas dimensões e que, conforme Dotto (1994, p. 76), “quanto maior for a 

experiência de amor, tanto maior será a capacidade de amar e a possibilidade 

de crescimento e aperfeiçoamento da personalidade”. É neste contexto que 

procuramos fundamentar a importância do amor como uma potência da vida e, 

portanto, da ação educativa qualifica, uma vez que “faz germinar todo o bem 

latente no coração do homem. O homem que se sente amado, que crê no amor 

e sente-se amado de modo único e original, abre-se para o outro, descobre os 
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valores humanos e adquire um novo sentido da vida e do mundo” (DOTTO, 1994, 

p.76). 

Na Pedagogia de Schoenstatt, encontramos inserida esta 

grande verdade na educação pela e na liberdade. Em cada ser humano 

encontramos potencialidades que são desabrochadas conforme o calor do amor. 

Destacamos aqui que o amor a que nos referimos não tem características de 

domínio, mas de um caminho seguro de livre acesso ao ideal que Deus tem de 

cada pessoa como ser único. É neste envolvimento que a educação da pessoa 

constitui-se na afirmação de si mesmo de sua liberdade que, por sua vez, 

possibilita a construção de um futuro firme, de uma personalidade sólida, 

portadora de uma sadia autoestima.  

Pe. Kentenich experimentou, nos primeiros anos de sua vida e 

em sua vida escolar como professor, uma pedagogia contrária aos seus anseios 

e enfrentou muitos desafios para propor e aplicar uma pedagogia nova, cuja 

meta é a formação do homem livre, que sabe o que quer e o porquê age de uma 

determinada maneira, conforme a verdade que move as suas ações, libertando-

se das tendências massificadoras e relativistas das ideologias e das 

manipulações da época atual. 

O Sistema Pedagógico de Schoenstatt objetiva uma educação 

que reconhece a pessoa como original e percorre o caminho da autoeducação, 

sendo incentivada para decidir-se sempre para o bem, para aquilo que lhe faz 

bem e para aquilo que lhe convém como ser humano. Assim é visto o processo 

da formação de personalidades interiormente livres. É muito ousado falar em 

opção e decisão com educandos, sejam eles bebês, crianças, adolescentes ou 

jovens. No entanto, a capacidade de decidir, é decorrência do amor e da 

liberdade e compõe, portanto, os objetivos da pedagogia de Schoenstatt. Isto 

significa que a condução para a autoeducação e para o verdadeiro sentido dos 

limites e disciplina estão presente em todos o processo educativo para os 

educadores e educandos. O amor não está separado das ações e das atitudes. 
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8.1.2 Liberdade 

O pilar da liberdade do ser humano sobre o qual foi construído o 

Sistema Pedagógico de Schoenstatt nasceu dos traços pessoais e pedagógicos 

do Pe. Kentenich que, desde sua infância, apresentou o traço da liberdade em 

sua personalidade. Fatos concretos de sua vida infantil, relatados por 

Monnerjahn, (1977) nos mostram que ele era decidido e que ninguém impunha 

a ele o seu pensar e agir, quando era para “comprar” a sua escolha. A veracidade 

fazia parte de sua vida. Ninguém conseguia dominar a sua vontade e seu querer 

para conseguir dele um benefício próprio. 

A sua imagem de educador pode ser caracterizada com a 

seguinte imagem: mão no pulso do tempo e o ouvido no coração de Deus. O 

“homem novo” que ele queria oferecer ao mundo para o surgimento de uma 

“nova comunidade”, é um ser humano integral, vinculado à imagem de Deus 

como Pai, assim como Jesus Cristo anunciou. Portanto, ousamos afirmar que 

estamos diante de uma pedagogia concreta, em que o ser humano é imagem do 

Criador e remido por Jesus. Este “homem novo” é sujeito de seu próprio 

desenvolvimento, em busca de uma liberdade e autonomia vinculada. Ele não 

se deixa dominar pelo ter, mas busca o ser original e a felicidade, a partir de sua 

realidade batismal como filho de Deus. 

Reconhecemos que toda a pessoa, desde sua primeira infância, 

precisa ser preparada para assumir responsabilidades pelos seus atos, mesmo 

que não tenha total posse de decisão e escolha. A escolha livre do que ela pode 

fazer uso deve estar relacionada a sua faixa etária. Atividades concretas, 

propostas pelo educador, podem ajudá-la na construção e no uso de sua 

liberdade. Trata-se de um caminho trilhado pelo próprio educando e cabe, aos 

educadores, pais e mestres, o auxílio. Continuamente deve-se proporcionar ao 

educando situações de escolha e levá-lo à análise dos motivos destas escolhas. 

Sendo assim, é fundamental, na idade escolar, trabalhar com os educandos a 

liberdade de expressão, de ação, de complementação. Desta forma, estaremos 

contribuindo para a formação de um ser humano livre. Ser livre de, a fim de ser 

livre para. Eis a grande chance para a realização pessoal. 
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Constatamos hoje uma sede ilimitada de poder e prazer, 

deixando os instintos dominarem a pessoa, conduzindo-a à autodestruição. 

Inserem-se, aqui, os vícios e dependências químicas e tecnológicas, a 

escravidão a conceitos modernos, entre outros. Portanto, a pedagogia da 

liberdade no Sistema Pedagógico de Schoenstatt tem como proposta a 

construção de um novo homem, uma pessoa constituía pelo e para o bem 

individual, em solidariedade para com o próximo e a sociedade. 

No livro: “Educação para a Liberdade”, Fernandez (1993) 

apresenta uma metodologia concreta com relação à liberdade baseada no 

Sistema Pedagógico de Schoenstatt e indica pontos valiosos para pais e 

educadores, ao contrário da pedagogia de adestramento e controle que mostrou 

a sua ineficácia nos tempos antigos. Toda a pessoa precisa da liberdade de 

escolha como método para progredir na aquisição da liberdade como estado 

permanente. O contato diário e contínuo com a criança e o adolescente, a atitude 

do educador de estimulá-los ao bom uso da capacidade de escolha, é um 

caminho seguro para a atitude futura de ser e se tornar uma pessoa decidida. 

Do contrário, estaremos contribuindo para a formação de uma pessoa indecisa. 

O autor afirma: 

Cada vez que teu filho esteja em condições de tomar uma decisão, por 
si mesmo, deve tomá-la. Entretanto, esta formulação positiva deixa 
entrever uma prevenção, que necessariamente complica a aplicação 
deste primeiro princípio. Recorda-nos que nem sempre ele está em 
condições de usar sua capacidade de escolha; que essa capacidade 
tem muitas limitações e que os pais têm que realizar um trabalho de 
suplência (Fernandez, 1993, p.29). 

Para acertarmos, com precisão, o momento da intervenção do 

educador na liberdade de seu educando, temos que considerar a liberdade como 

um atributo do ser racional. Ela não é um presente generoso e arbitrário dos pais 

ou do educador. Pe. Kentenich sempre usou o método de observar para depois 

formular princípios. Observando a criança e o jovem, saberemos quando eles 

possuem as condições de usar a sua capacidade de escolha, de discernimento. 

O educador deve vigiar o seu afã de dominar. O mesmo autor 

confirma: “Só uma pessoa muito madura e segura de si mesma, está livre dessa 

tentação de impor-se a outros” (FERNANDEZ, 1993, p.30). Cabe também ao 
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educador se autoeducar para afastar-se da ânsia desordenada de domínio e 

esforçar-se para ajudar o educando a formar o critério, a adquirir um juízo 

próprio, a fim de que possa decidir-se livremente. Muitas vezes os educandos 

possuem critérios de decisão, mas não sabem aplicá-los. Esta suplência precisa 

ser exercida pelo educador no momento em que ele necessita de ajuda e naquilo 

que lhe falta para que possa fazer uso de sua liberdade, o que requer do 

educador colocar-se a serviço da liberdade do educando. 

O ser humano demanda uma “ordenação racional ao bem”. Essa 

é a lei ou a norma. Se pretendesse dispensar-se totalmente de suas obrigações, 

a pessoa seria incapaz de uma vida plenamente humana. A necessidade de 

orientação se estende até uma etapa muito avançada de sua vida. O que se 

desenvolve com mais lentidão é precisamente a capacidade de usar, em 

plenitude, a própria liberdade. 

O ser humano tem necessidade da experiência de uma 

autoridade. A psicologia do desenvolvimento parte do fundamento de sua 

segurança interior. É necessário que, desde o início, tenha uma experiência 

positiva de autoridade como estímulo para a sua vida, mas também como norma 

segura. O ser social faz parte da pessoa. A conquista da harmonia do individual 

com o social é um caminho progressivo de autocontrole. Pequenas doses 

contínuas de discernimento conduzem o educando ao desenvolvimento de sua 

capacidade de decisão, considerando as regras e as necessidades sociais e a 

sua dependência delas. 

 

8.1.3 Autonomia 

A autonomia é o terceiro pilar que sustenta a ação pedagógica 

proposta por Schoenstatt. Pe. Kentenich a inseriu no sistema e ela esteve 

presente em sua filosofia de vida. Ele afirma: “O homem novo, é a personalidade 

autônoma, espiritualizada, capaz de e disposta a tomar decisões, responsável e 

interiormente livre da escravização formalista, bem como de um arbitrarismo 

total” (KENTENICH, 1997, p. 10). 

Ao educador, cabe realizar intervenções que respeitem a 

originalidade de cada ser e afirmem as suas capacidades em desdobramento. 
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Qualquer ação do educando deve estar sob o olhar confiante do educador. Com 

esta segurança é possível o agir e o pensar autônomo que o educando 

demonstra, especialmente nas atividades escolares. A autonomia não pode ser 

desenvolvida desvinculada do amor e da liberdade. O desafio da educação para 

a autonomia conduz ao aprofundamento do desenvolvimento da personalidade 

dos educandos para que eles se torne cidadãos na e para a sociedade. Este é 

um processo contínuo.  

Fernandez (1993) discute os termos autoridade e confiança na 

educação ao apontar alguns aspectos que nascem da sua experiência com 

famílias, enriquecida com os ensinamentos profundos e sábios do exímio 

educador, Pe. Kentenich. O autor trabalha com alguns conceitos de autoridade 

e de confiança. Quando falamos em autoridade temos que pensar na união 

profunda com o AUTOR (Deus). A autoridade vinculada ao AUTOR produz a 

confiança do educando nos pais e nos educadores. Sabemos que esta é a maior 

herança que se pode oferecer à criança para que ela possa se tornar um 

adolescente feliz e um adulto realizado. O ser humano deixa desenvolver vida 

em toda a sua potencialidade quando confia em uma autoridade, tornando-se, 

deste modo, um ser autêntico e autônomo. 

De acordo com Santos (2005), para o Pe. Kentenich a educação 

à autonomia deve estar presente em todas as situações do processo de ensino 

e aprendizagem. Para comprovar sua afirmação, a autora apresenta uma 

afirmação do do Pe. Kentenich. Segue na sequência: 

[...] quanto perguntava e o estudante não sabia responder, eduquei os 
estudantes a se guiarem pelas questões a encontrarem a pista certa. 
Não perguntei a nenhum outro: qual é a resposta? Ajudei a encontrar 
a resposta certa. Esta ajuda consistia muitas vezes em toda uma serie 
de perguntas auxiliares. Se trata somente de que eduquemos a 
autonomia. Saímos da massa! (apud King, 2003 p. 161) 

Este entendimento de Pe. Kentenich (apud KING, 2008) está 

presente também em Freire (2002). A promoção de sujeitos dignos, conscientes 

e livres requer, além da consciência do inacabado, a dignidade, a 

intencionalidade e a autonomia. Tal processo de humanização constitui-se na 

educação dos sujeitos na e para a comunidade (DUSSEL, 2007). Portanto, a 

http://www.maededeus.edu.br/


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

47 
 

autonomia requer o autoconhecimento e o reconhecimento das dependências 

que a pessoa possui com seu meio, ou seja, a autonomia não consiste no ato de 

ser independente do meio e sim, nas atitudes que envolvem o reconhecimento 

das dependências que possuímos do meio social. Desta premissa, provém 

também o verdadeiro sentido da cidadania e da responsabilidade social. 

 

9 PRESSUPOSTOS PEDAGÓGICOS: ENSINAR E APRENDER EM 

SCHOENSTATT 

O Colégio Mãe de Deus tem, no processo educativo, raízes 

profundas com o Autor da Vida – Deus. Pe. Kentenich elaborou toda esta 

proposta pedagógica com a “mão no pulso do tempo e o ouvido no coração de 

Deus”, procurando perscrutar, na realidade concreta do mundo e das pessoas, 

o que era relevante e, em sintonia com Deus, descobrir o que se deveria fazer 

para formar um homem capaz de atuar criadoramente, quer dizer, ser uma 

personalidade livre, detentora do saber historicamente produzido e de caráter 

nobre. 

Pe. Kentenich não buscou diversas teorias para então aplicá-las, 

em resumo, na sala de aula, como que tentando acanhadamente experimentar 

um modelo teórico. Partiu da experiência viva do ser humano como pessoa livre, 

de personalidade nobre e madura que constrói, por sua formação integral, física, 

espiritual e social, o mundo novo. De acordo com a concepção pedagógica, o 

educador é parte fundamental do processo educativo que se desenvolve num 

profundo relacionamento entre educador e educando. Sobre isso afirma: “A 

essência do educador consiste em reconhecer e promover a missão de cada um” 

(KENTENICH, 2006, p. 123). Segundo Carmona (s/d, s/p): 

O educador é aquele que desenvolve a sua tarefa respeitando os 
interesses, inclinações e necessidades do educando, o que 
proporciona o clima de segurança, repouso e garantia, no qual a 
pessoa se abre e confia, sem perder a sua liberdade e, muito menos, 
a sua identidade. A sua personalidade desperta espontaneamente no 
educando as forças plasmadoras. A pessoa encontra no educador e 
na comunidade, na qual ingressa, um ambiente de respeito e 
compreensão, que a alenta e enaltece, a fim de desenvolver-se 
criativamente. 

http://www.maededeus.edu.br/


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

48 
 

O Sistema Pedagógico de Schoenstatt, segundo o Pe. 

Kentenich, 

[...] quer ser a ligação mais perfeita possível entre a teoria científica e 
a vida, ou uma teologia e filosofia atual aplicada, ou uma psicologia, 
sociologia e biologia de caráter semelhante. Schoenstatt considera 
todos os resultados das investigações mais recentes, para fundi-los 
numa síntese criadora e aplicá-los na educação prática (1961, p. 7). 

Os meios pedagógicos empregados no Colégio Mãe de Deus 

demonstram a eficácia de seu fim. Neste sentido, o Colégio Mãe de Deus 

objetiva oferecer à sociedade um trabalho educativo comprometido com a 

formação de educandos que constroem a si mesmos através do princípio da 

autoeducação, apoiados no amor, na liberdade e na autonomia, possibilitando, 

desta maneira, o desenvolvimento cognitivo, moral e ético, emocional, afetivo e 

espiritual, refletido no domínio dos conhecimentos culturais e científicos. 

 

9.1 ENSINAR 

Trata-se de uma ação conjunta. [...] é um processo de comunicação, 
[...] diálogo [...] que deve colaborar no processo de humanização [...] 
envolvendo a autoeducação (COLÉGIO MÃE DE DEUS, 2014). 

O ato de ensinar no Colégio Mãe de Deus é entendido como uma 

ação coletiva. Portanto, comunicativa e dialogada, que requer humildade dos 

educandos e dos educadores que, mediante de um processo de autoeducação, 

buscam seu aprimoramento em humanização, envolvendo atitudes, ações e o 

cuidado de valorizar e respeitar as especificidades de educandos e educadores 

e priorizando a totalidade do sujeito à busca da perfeição. “Requer, do educador, 

atualizar-se e ter a habilidade de dominar conhecimentos e de aplicá-los à vida” 

(COLÉGIO MÃE DE DEUS, 2014). 

Os saberes necessários para a docência, apresentados por 

Carvalho e Perez são aplicados no Colégio Mãe de Deus, a saber: conceituais, 

integradores, pedagógicos. Na sequência, segue uma breve explanação de cada 

um destes saberes. 
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9.1.1 Os Saberes Conceituais 

Os saberes conceituais se constituem no domínio dos 

conhecimentos que envolvem os conteúdos que deverão ser ensinados. É 

pertinente analisar que, saber conteúdo envolve os saberes científicos, os 

conceitos que o formam e as metodologias que o envolvem. Conhecer o 

conteúdo implica o domínio da dinâmica do conhecimento, isto é, conhecer o(s) 

problema(s) que originam(ram) a construção do conhecimento, a “história do 

conhecimento”, como a ciência trata o conhecimento, integrá-lo com as demais 

ciências (quando possível), com a tecnologia e as demandas da sociedade. Isso 

equivale a estar habilitado a estabelecer as relações necessárias para explicitar 

a sua importância. O processo de domínio dos conhecimentos, em Schoenstatt, 

envolve não apenas o domínio, pois segundo o Pe. Kentenich é preciso “saber 

não somente em teoria, mas também de modo prático, com competência, da 

forma mais perfeita possível” (s/d, p. 15). 

 

9.1.2 Os Saberes Integradores 

Os saberes integradores são os conhecimentos desenvolvidos, 

as produções científicas e os conhecimentos não científicos presentes nas 

demandas cotidianas da sociedade que permeiam o conhecimento em questão. 

Nesse campo é relevante destacar o cuidado com a atualização dos 

conhecimentos e as novas formas de aprender, envolvendo as tecnologias de 

comunicação. 

O processo de ensino e aprendizagem, em Schoenstatt, é 

integrador, envolvendo a totalidade dos sujeitos e vai além da aprendizagem de 

conhecimentos científicos. Há o processo de autoeducação, envolvendo os 

conhecimentos na e sobre a vida. De acordo com o Pe. Kentenich (1962), do 

ponto de vista pedagógico, é importante que se revele aos estudantes com o 

eles são realmente. Sendo assim, recomenda que sempre se parta da vida no 

momento de se explanar algum tema e não de livros. Para ele, o essencial é 

partir da vida, manter contato com a vida. Segundo o autor, é possível perceber, 

pelos olhos do interlocutor, se este entendeu o que foi dito, detectar se ele foi 

interiormente tocado. 
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Esse processo de autoeducação envolve o conhecimento de 

nossas capacidades, anseios e desejos e, ao mesmo tempo, de nossas 

dificuldades e limites como pessoas e como educadores. Segundo o Pe. 

Kentenich (s/d, p. 27): “Não haverá de acontecer que dominemos diversas 

línguas estrangeiras, impostas pelo programa escolar, e permaneçamos grandes 

ignorantes no conhecimento e na compreensão da linguagem do coração.” 

 

9.1.3 Os Saberes Pedagógicos 

Os saberes pedagógicos são conhecimentos que envolvem as 

teorias educacionais, avaliação, planejamento, interação com o estudante e 

todas as ações pedagógicas, bem como as políticas educacionais. Tais 

conteúdos objetivam promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas e 

argumentativas no estudante. Os saberes pedagógicos devem ajudar a 

encontrar situações de aprendizagem ideais para cada estudante. 

De acordo com o Pe. Kentenich (s/d), os saberes pedagógicos 

imprimem uma marca coletiva ao processo de ensino e aprendizagem e afirma 

que é preciso aprender a arte de educar-nos. Ele ressalta: 

Urge educar-nos a nós mesmos e educar-nos com todas as nossas 
capacidades. [...] Trata-se de um processo personificado, em primeiro 
lugar, temos de conhecer-nos e acostumar-nos a dialogar livremente, 
conforme o grau de nossa cultura (KENTENICH, s/d, p. 29). 

Ao educador cabe a tarefa primeira de criar estratégias de 

aprendizagem que envolvam ações de conhecimento dos educandos e, ao 

mesmo tempo, de respeito. Pe. Kentenich (s/d; 1962) pontua como principal 

estratégia de ensino, ações coletivas que envolvam o diálogo. Ressalta que o 

diálogo tem origem grega (dia+logos) e requer troca entre pessoas que, livres, 

ou em busca da liberdade, se dispõem a interagir e, com atitude de humildade, 

porque se expõe ao(s) outro(s), apresentam verdades que acreditam e, ao 

mesmo tempo, com consciência de incompletude (as verdades podem ser 

refeitas) pela partilha com outro(s) e, pela participação do outro(s), busca 

aprender sobre si e o mundo. O autor destaca que, tal atitude, requer do 

educador a renúncia a colocar-se sobre um estrado mais elevado e move-o a ir 
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ao encontro dos estudantes e do que os ocupa interiormente. Para o Pe. 

Kentenich, é colocar-se com eles a caminho da meta, sem os coagir, 

concedendo-lhes o tempo necessário ao processo pedagógico (KENTENICH, 

1962) Esse exercício educativo, em Schoenstatt, constitui-se em um processo 

de autorreconhecimento e de autoeducação, que parte dos educadores aos 

educandos e exige confiança e humildade para quem deseja educar. 

Ensinar é, portanto, uma ação que sugere um processo de 

comunicação. No entanto, tais ações transformam-se em um ato de ensinar 

quando existe, por parte do professor, a intenção de produzir aprendizagem. A 

intencionalidade não é garantia de que a aprendizagem aconteça de fato, mas é 

a garantia de que o ensino aconteceu. É necessário entender que a ação de 

ensinar não é definida pelo resultado, mas pela atitude intencional de quem 

educa. Sendo assim, o ato de ensinar, 

É um processo de autoeducação. É a ligação do ensino com a vida. É 
coletivo, com diálogo, possibilitando trocas. Deve haver, por parte do 
educador uma humildade perante o educando [...] uma nobreza da 
intenção de ensinar. Prioriza a totalidade do sujeito e busca o mais 
próximo a perfeição (COLÉGIO MÃE DE DEUS, 2014). 

Tal intencionalidade baseia-se, em Schoenstatt, segundo o Pe. 

Kentenich sobre dois fundamentos: disponibilidade humilde e nobreza de se 

intencionar o máximo, o mais perfeito possível. Por isso, ao assumir a educação 

dos jovens seminaristas destacou: “Estou inteiramente a vossa disposição com 

tudo o que posso e que não posso, mas, sobretudo, com o meu coração. 

Faremos tudo (coletivo) para alcançar, de forma mais perfeita, nosso objetivo 

comum (KENTENICH, s/d, p. 14). 

Sendo assim, ensinar, em Schoenstatt envolve a disponibilidade 

do educador de estabelecer um trabalho conjunto, com respeito ao educando em 

busca da melhor aprendizagem possível, que enobrece educadores e 

educandos. 

 

9.2 APRENDER 

Aprender é viver. Revela-se como um processo de autoconhecimento 
vital, coletivo e personalizado que considera as especificidades dos 
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educandos em seu processo de humanização. Envolve a integração 
entre o mundo exterior e interior (COLÉGIO MÃE DE DEUS, 2014). 

A aprendizagem é vida. Aprender e viver são ações 

indissociáveis que envolvem várias dimensões humanas e não somente a 

racionalidade, como a escola moderna reconheceu, mas também emoções, 

sentimentos, instintos conscientes e inconscientes. Tal afirmação sugere que a 

diversidade é o elemento essencial do processo de ensino. As emoções, os 

sentimentos e as outras dimensões humanas anteriormente citadas, compõem 

a gama da vida e da peculiaridade de cada educando. 

Em Schoenstatt, aprender é desenvolver a capacidade de 

autoeducação, segundo afirma Pe. Kentenich (s/d, p. 24):  

Queremos aprender a nos autoeducar-nos. É uma atividade nobre e 
régia. Atualmente, a autoeducação ocupa o centro dos interesses nos 
círculos mais cultos. Ela é o imperativo da religião, imperativo da 
juventude, imperativo do tempo. 

Nesse aspecto, vale ressaltar que o autorreconhecimento, por 

parte do educador, é inevitável para o entendimento pleno de que vida e 

aprendizagem são inseparáveis para abranger e reconhecer o educando como 

um ser na sua totalidade. Desse modo, seus êxitos ou fracassos escolares não 

estão intimamente vinculados somente à inteligência racional; as demais 

dimensões humanas, como dito anteriormente, também participam de forma 

plena. Para o Pe. Kentenich (s/d, p. 26) é importante que “avancemos nas 

pesquisas e conquistas de nosso mundo interior, através de uma autoeducação 

consciente. Quanto mais progresso interior, tanto mais aprofundamento interior. 

Este é o brado, a senha difundida por toda parte”.  

Deste modo, o aprendizado vital e solidário em Schoenstatt é um 

processo de autoconhecimento, de compromisso consigo mesmo, enquanto 

educador e educando. A culminância deste processo é a formação de pessoas 

com personalidade firme (domínio das competências), livres e apostólicas (com 

sentido e compromisso social). “O imperativo é a autoeducação, sendo condição 

primeira para a promoção de qualquer processo educativo, pois aprender é viver 

[...] um processo em que a humanização é imprescindível [...] desenvolve a 
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capacidade de autoeducação. Constitui-se um imperativo do tempo” (COLÉGIO 

MÃE DE DEUS, 2014). 

O processo educativo, em Schoenstatt, ilumina a organicidade 

entre ensino e aprendizagem, uma vez que não há possibilidades de se ensinar 

sem se colocar na condição de aprendiz. Um aprendizado que se tornará 

condição de ensinar, mais do que palavras, investe na conquista de atitudes e 

ações. A organicidade requer como recurso pedagógico o cumprimento do 

dever, não como ação sem sentido, e sim mobilizadora para a promoção da vida. 

Kastner (2012) apela para a consciência do dever, mas prefere, ao frio “deves”, 

o “podes e és capaz”, completando o “podes porque deves” com o “podes porque 

amas”. O processo educativo é impresso em educando e educadores como um 

processo vital, uma vez que é orgânico e, portanto, “sadio”. Supõe o 

desenvolvimento da capacidade de aprender através do autodomínio e da 

iniciativa própria ao aprendizado em todas as circunstâncias da vida. Além disso, 

“promove um salto. Considera o acadêmico e busca a autoeducação e o 

autoconhecimento, ou seja, educando em parceria com educador, traçam 

transformação do coração e das atitudes” (COLÉGIO MÃE DE DEUS, 2014). 

Ensinar requer aprender. No processo educativo as 

responsabilidades devem ser partilhadas por educandos e educadores, que 

participam do trabalho coletivo. No entanto, ao educador cabe a sensibilidade de 

despertar, em uma linguagem adequada aos estudantes, mediante o diálogo 

livre, atitudes e ações que são mais evidentes do que as palavras. “Sabemos 

que as palavras ensinam, mas os exemplos atraem”, afirma o Pe. Kentenich (s/d, 

p. 42). 

Em uma sociedade de conhecimentos fragmentados, a crença 

na homogeneidade, a confiança das pessoas em modelos de “como ensinar” 

podem trazer uma sensação de segurança ao professor. No entanto, em 

Schoenstatt, o aprendizado é ação personalizada, requer conhecimento pessoal 

do educando e de suas especificidades, pois segundo afirma o Pe. Kentenich 

(s/d, p. 112): “Não queremos despojar-nos de nossa natureza, não queremos 

renunciar à nossa individualidade, às características naturais do nosso ser e agir. 

Por isso, não queremos aplicar a todos a mesma medida, não devermos ser 
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simplesmente a imitação de um modelo, não devemos ser uma cópia”. Ensinar, 

portanto, é colocar-se à disposição da atual sociedade a fim de colaborar no 

processo de humanização dos homens, ciente de que a essência do educador 

consiste em reconhecer e promover a missão de cada um (KENTENICH, 2006). 

Assim, um dos imperativos que se configura diante de nossa 

vida é a ação de colaborar para que cada um dos educandos se torne o melhor 

de si. Os educadores que já atuam neste colégio entendem que conduzir o 

educando ao melhor de si é promover a vida a que ele tem direito, conduzi-lo à 

máxima plenitude possível, através dos conhecimentos científicos e religiosos e 

do domínio de si mesmo pela autoeducação, uma vez que consideram o 

processo de aprender como “um processo de autoconhecimento vital e coletivo, 

de compromisso consigo mesmo, enquanto educador e educando” (COLÉGIO 

MÃE DE DEUS, 2014). 

A educação da personalidade conduz a uma atitude ética que 

leva a tomar decisões a partir do próprio interior, independentemente de ordens 

ou atos impulsivos. O desenvolvimento do cerne da personalidade, que 

fundamenta a atitude, supõe, essencialmente, uma sadia consciência do próprio 

valor pessoal e inclui a capacidade de se alegrar com a própria originalidade 

(KENTENICH, 1962). 

 

10 FINS E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO EM SCHOENSTATT 

O Colégio Mãe de Deus orienta seu processo educacional no 

Sistema Pedagógico de Schoenstatt e apresenta os seguintes objetivos: 

• Educar para a formação de pessoas com personalidade autêntica, livre e 

integral que atinge sua culminância por meio dos estudos de cultura geral 

e científica, conferindo ao educando conhecimentos sólidos e universais 

que norteiem sua vida social, profissional e espiritual; 

• Promover a cultura, desenvolver a vida social e manter vivos os ideais de 

solidariedade humana; 

• Descobrir o potencial existente no educando e levá-lo ao pleno 

desdobramento, por meio de uma orientação sadia de vida e da aplicação 
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de métodos criativos em que ressalta sua participação na formação de sua 

personalidade, respeitando seus valores pessoais; 

• Sensibilizar e motivar o educando para ideais elevados, de liderança e de 

atitudes desejáveis de vida democrática e cristã; 

• Despertar a consciência de valor pessoal, de autoestima e de 

autoconfiança do estudante a fim de possibilitar a este a participação ativa 

no processo de desenvolvimento de sua personalidade; 

• Possibilitar ao educando condições para que ele desenvolva atitudes que 

se evidenciam num processo educativo de vida, inspirado no amor, na 

confiança e na liberdade; 

• Despertar a consciência cristã e a observância dos princípios e dos 

ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana, mediante o 

desenvolvimento dos princípios éticos e morais, do estímulo ao convívio 

familiar; 

• Respeitar outras denominações religiões e ter abertura ao convívio 

ecumênico. 

 

 

11 PROPOSTA CURRICULAR 

11.1 O PLANEJAMENTO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

O Sistema Pedagógico de Schoenstatt, aplicado no Colégio Mãe 

de Deus, toma em consideração o planejamento relacionado à ação e à 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem e tem como ideia diretriz a 

autoeducação a serviço da heteroeducação. 

Sendo assim, segue a linha de trabalho delineada pelo Pe. 

Kentenich que apresenta os seguintes passos metodológicos: 

• Observar: observação da vida, do tempo e do espaço, das necessidades das 

pessoas, das características da sociedade contemporânea; 

• Comparar: comparação dos processos vitais entre si, tendo em conta o 

presente e o passado, vividos por outros povos, por outros regimes; as várias 
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filosofias e a sua repercussão na comunidade na vida pessoal, bem como na 

imagem de Deus, do homem e da sociedade (cosmovisão); 

• Precisar: reduzir as observações e as comparações às verdades 

universalmente válidas, porque baseadas na educação para a autonomia e 

liberdade e competências; 

• Aplicar: colocar em prática as verdades reconhecidas, adaptadas à 

contemporaneidade, às verdades e ao conhecimento historicamente 

acumulado e construído pelas ciências e pela cultura pluridimensional. 
 

11.2 CONCEPÇÃO DIDÁTICO-METODOLÓGICA 

Os objetivos amplos e específicos, encontram no Pe. Kentenich 

uma proposta original que contempla o ser humano em todas as suas 

potencialidades e necessidades, considerando que a prática pedagógica lida 

com os movimentos de caráter intrínseco ao indivíduo e harmoniza tais 

movimentos com os projetos pessoais de cada indivíduo. 

Pe. Kentenich contribuiu, também para orientações ao educador 

na aplicação do seu Sistema Pedagógico. Afirma, dentre outros, que o educador 

deve ser para seus educandos um amigo paternal, que não é apenas professor, 

ou um colega, mas educador. Ele acentua que o educador deve ter como traço 

fundamental a seriedade digna, moderada, mas inexorável nas exigências. 

Acrescenta que tanto maior autoridade terá sobre os educandos, quanto mais 

exato for no saber, claro no expor, consequente nas exigências e no trato. Para 

tanto propõe: preparação exata das aulas; quanto possível expor a matéria de 

memória; nada de predileções; tratamento individualizado e, em hipótese 

alguma, troças e observações sarcásticas. Fora da sala de aula, Pe. Kentenich 

orienta o educador a aproximar-se do educando como amigo, mas ciente de que 

por seu encargo é superior a ele. Esta forma de proceder gera proximidade 

amorosa e distância respeitosa, elementos indispensáveis na arte de educar. 

Transcrevemos, a seguir, um testemunho de como eram as 

aulas do Pe. Kentenich em um relato que tornará mais clara a concepção de 

pedagogia por ele formulada. 
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Em suas aulas, basicamente, o Pe. José Kentenich procurava levar os 
estudantes à autonomia. Por isso, suas aulas não eram apenas um vai 
e vem de perguntas e respostas entre o professor e os estudantes. Ao 
contrário, fazia-os participar ativamente das aulas, de tal modo que, por 
exemplo, não obrigava os estudantes a decorarem regras de 
gramática, mas procurava que fossem deduzidas pela classe. Se um 
estudante não era capaz de responder a uma pergunta, não dava a 
palavra a outro que sabia a resposta, mas promovia uma discussão na 
qual toda a classe procurava encontrar a resposta (MONNERJAHN, 
1977, p. 49). 
 

Pe. Kentenich dá um acento especial a que não se separe a 

ciência da vida, pois segundo ele, tal separação associada à desvinculação de 

Deus, resulta na desintegração da humanidade. A meta da Pedagogia de 

Schoenstatt é a formação da personalidade que compreende e atua com 

liberdade e autonomia, baseada nos valores cristãos. Para atingir este objetivo, 

Pe. Kentenich desenvolveu uma pedagogia própria, as chamadas estrelas 

condutoras, a saber: Pedagogia do Ideal, Pedagogia da Confiança, Pedagogia 

da Vinculação, Pedagogia da Aliança e do Movimento ou das Correntes de Vida. 

Na sequência, segue uma breve explanação de cada uma delas. 

 

11.2.1 Pedagogia Do Ideal 

A Pedagogia do Ideal é uma pedagogia de atitude, da formação 

do próprio caráter, como personalidade única e, portanto, com objetivos pessoais 

de vida em relação à sociedade. Tal pedagogia se propõe a: 

• Criar ambientes favoráveis ao processo de autoeducação; 

• Despertar, conduzir, orientar, dirigir a autoeducação por meio de um projeto 

de vida, o assim denominado ideal pessoal; 

• Dar pleno sentido à existência em todos os âmbitos da vida: social, cultural, 

científico, comunitário, afetivo e espiritual; 

• Despertar nos educandos a consciência de valor pessoal e a autoconfiança; 

• Proporcionar ao educando meios para que ele adquira profunda autoestima e 

ardorosa consciência de missão, na conquista do amor e no domínio da vida 

para si e para todos. 
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11.2.2 Pedagogia Da Confiança 

A Pedagogia da Confiança valoriza e aplica a prática do diálogo. 

Nesta, acentua-se ainda mais o papel do educador a quem cabe: 

• Saber ouvir, conhecer, interpretar e compreender a linguagem do educando; 

• Colocar o educando no centro e a si mesmo em segundo plano, numa atitude 

de indiferença frente à sua própria pessoa; 

• Não deixar-se guiar por simpatias e antipatias e colocar-se em atitude de 

serviço. 

A Pedagogia da Confiança pressupõe uma constante 

autoavaliação do educador que precisa examinar-se constantemente: vivo o que 

ensino? O que exijo? Quando diante de uma correção ao estudante deve 

proceder delicadamente somente após um ato-exame sobre a matéria da 

correção e as circunstâncias que o envolvem. 

A Pedagogia da Confiança busca: 

• Orientar o educando pelo contato pessoal, mediantes relações e vinculações 

sadias; 

• Informar-se do estágio de desenvolvimento do educando; 

• Inteirar-se da educação recebida por este, dos seus critérios de valor e 

compreender a sua linguagem; 

• Motivar o educando por um conhecimento que o eleve; 

• Valorizar os dotes do educando, suas peculiaridades; 

• Destacar seu valor dentro do grupo; 

• Orientá-lo para e pelo seu ideal pessoal; 

• Conceber a educação como um serviço à vida e um serviço ao amor a deus 

e ao próximo. 

Desta forma, a Pedagogia da Confiança oferece segurança, 

expressa afeto e, ao mesmo tempo, abranger um conjunto de critérios - amor 

pessoal e exigente, além de despertar a abertura do coração pelo ouvir atento, 

respeitoso e responsável as necessidades pessoais, sociais e espirituais. Assim, 

o educando é convidando a progredir, a avançar com os recursos próprios 

acreditando em sua capacidade, pois encontra um ambiente motivador e 
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favorável ao exercício de responsabilidade nos espaços comunitários da 

sociedade e no ambiente onde vive e atua. 

 

11.2.3   Pedagogia Do Movimento Ou Das Correntes De Vida 

A Pedagogia do Movimento consiste em saber utilizar as 

oportunidades, os acontecimentos, as circunstâncias, os fatos, para suscitar 

entre os educandos correntes de vida, iniciativas favoráveis à educação. A 

funcionabilidade de tal pedagogia supõe a aplicação de três leis, assim 

esquematizadas: leis de desenvolvimento, leis de direcionamento e leis da 

transformação, descritas a seguir: 

▪ Leis de desenvolvimento. Estas devem partir do estado em que se encontra o 

educando para fazê-lo crescer. Requerem também o zelo por um crescimento 

orgânico, isto é, lento, de dentro para fora, de um todo para outro todo e, por 

último, às vezes, a submissão da educação a uma intervenção enérgica; 

• Leis de direcionamento: visam o desenvolvimento integral, ou seja, de todas 

as dimensões do ser humano: física, cognitiva, social, espiritual, religiosa, 

num processo educativo que deve atender o crescimento das mesmas; 

• Leis da transformação: são o resultado do trabalho realizado até então. O 

dinamismo provoca tensões. O educador as toma como emulações sadias 

entre grupos e aproveita-as para despertar no educando todas as forças de 

empenho na pesquisa e na conquista do saber, numa atitude de respeito e 

bom relacionamento com seus competidores. 

A Pedagogia do Movimento objetiva: 

• Despertar o sentido de justiça e responsabilidade social, possibilitando ao 

educando entender-se como uma pessoa que vive em sociedade e é 

chamada a dar sua contribuição de serviço sempre em vista do bem comum; 

• Formar o educando com dinamismo, criatividade e eficácia tornando-o um 

instrumento apto para a renovação do mundo, um protagonista com 

liderança qualificada. 
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11.2.4 Pedagogia Da Aliança 

Pe. Kentenich propõe que o relacionamento do educador com o 

educando se processa nos moldes de uma Aliança de Amor. Esta Aliança de 

Amor funciona na maneira de um mútuo dar e receber. O ponto de partida desta 

aliança é Maria, Mãe de Deus, causa exemplar do ser humano profundamente 

impregnado da graça divina. Aqui temos a dimensão espiritual do Sistema 

Pedagógico de Schoenstatt. 

A Pedagogia da Aliança apresenta os seguintes objetivos: 

• Incentivar e conduzir o educando a viver sob a proteção de Maria e selar a 

Aliança de Amor com a Mae de Deus em seu Santuário de graças, onde ela 

atua como grande Educadora e Missionária; 

• Contribuir, pela livre colaboração humana, no processo de autoeducação; 

• Conquistar a liberdade, a autonomia e o compromisso social por uma forte 

consciência de missão para renovação religiosa, social, politica, ética e 

moral, cientifica e cultural do mundo. 

 

11.2.5 Pedagogia Da Vinculação 

A Pedagogia da Vinculação é uma resposta ao desabrigo geral 

que o ser humano experimenta hoje. A negação e o desprezo das vinculações 

humanas tornam a pessoa totalmente sem caráter é vulnerável. A Pedagogia da 

Vinculação abrange a vinculação às pessoas, a ideias, às coisas e à lugares. A 

vivência desta tríplice vinculação confere ao estudante a experiência da escola 

como prolongamento do lar; o ideal de classe como estrela condutora de sua 

vida e um relacionamento pessoal com os professores como orientadores 

compreensivos. Assim, proporciona ao educando desdobrar as suas 

capacidades, levando-o a se vincular e a encontrar seu último fim: Deus. 

São objetivos da Pedagogia da Vinculação: 

• Despertar e favorecer o desdobramento da capacidade de amar natural e 

sobrenatural. Esta é uma exigência da vida humana, uma condição 

necessária para o crescimento e amadurecimento da personalidade feliz, 

plena, integrada, harmoniosa e equilibrada. É, igualmente, o pressuposto 
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fundamental da experiência de Deus nos âmbitos da existência espiritual, 

ética, social, profissional e científica; 

• Criar e favorecer as experiências naturais, sadias e repletas de valores 

relacionados com as pessoas, os locais (inclusive o meio ambiente) e às 

ideias e ideais a favor do desenvolvimento dos educandos em todos os 

âmbitos que vive e convive; 

• Ser e dar uma resposta vital à desvinculação, ao desabrigo geral que o 

homem experimenta hoje. A negação e o desprezo das vinculações humanas 

tornam o homem totalmente frio e indiferente, despersonalizado, medroso, 

inseguro e infeliz.  

 

12 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DOS CONTEÚDOS NAS ETAPAS 

DA ESCOLARIZAÇÃO 

A organização da Proposta Pedagógica Curricular toma como 

base as normas e Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais, observando o 

princípio da flexibilização e o atendimento pedagógico especializado para 

atender as necessidades educacionais especiais de seus estudantes quando 

estas condizem com os recursos de que a Instituição dispõe. 

 

12.1 ENSINO FUNDAMENTAL 

O Colégio Mãe de Deus busca, através de uma pedagogia que 

integra todas as áreas do conhecimento, a formação integral de seus educandos. 

Tem o seu processo de ensino e de aprendizagem voltado aos valores da 

cultura, da ciência, da música, do canto, das artes plásticas, dos esportes e da 

tecnologia. A preocupação com o caráter nobre do estudante confirma que o 

Colégio estende suas metas para o verdadeiro conhecimento, patrimônio maior 

do ser humano. 

Desde cedo, os estudantes são estimulados a desenvolver suas 

capacidades intelectuais e motoras, explorando sua criatividade por meio do 

material didático, das artes plásticas, da educação musical, da tecnologia, da 
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área verde, dos elementos lúdicos e do processo pedagógico que desenvolve as 

habilidades de leitura, escrita e cálculo. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o trabalho pedagógico 

objetiva  o desenvolvimento da personalidade livre e criadora. Para tanto, o 

trabalho pedagógico com projetos assume um espaço significativo na dinâmica 

do processo de ensino e aprendizagem. Contudo, como cada ano tem a sua 

especificidade, o professor responsável pela turma elabora seu próprio plano de 

ação. Cabe ressaltar que algumas estratégias elaboradas são comuns a todos 

os anos e que, neste período de escolarização, a brincadeira assume um papel 

especial e significativo na interação criança-adulto e criança-criança, pois por 

meio da brincadeira as formas de comportamento são experimentadas e 

socializadas, sempre com a mediação do professor. 

O trabalho pedagógico desenvolvido no Colégio Mãe de Deus 

com os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental contempla aulas de 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física, 

L.E.M. Inglês e Alemão, Ensino Religioso, Arte, e Musicalização, compondo o 

horário das aulas. Também fazem parte das atividades pedagógicas 

curriculares, a partir do 1º ano, aulas de apoio no contraturno, expandindo o 

tempo de aprendizagem. Além das citadas, há também aulas práticas nos 

Laboratórios de Ciências, Robótica e espaço maker. Desenvolve-se também um 

programa de habilidades e competências, com técnicas e hábitos de estudo.  

As aulas de Ensino Religioso são especialmente preparadas 

para formação da personalidade do educando, o que enriquece o trabalho 

pedagógico em vista da educação integral. Conta também com um programa 

com o objetivo de  trabalhar a sexualidade humana, com um novo olhar para a 

educação da afetividade e sexualidade, uma vez que promove a integração da 

pessoa, nos seus aspectos social, emocional, físico, intelectual e espiritual da 

própria sexualidade, respeitando as fases de desenvolvimento dos nossos 

educandos. 

Acrescidas a atividades curriculares mencionadas, também é 

proporcionado aos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

atividades complementares, tais como: espetáculo infantil, projetos 
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interdisciplinares, festas comemorativas, estudo de campo, exposições 

artísticas, participação em programas de Iniciação à Pesquisa e na Mostra de 

Arte, momento cívico, atividades  e vivências religiosas, numa estrutura que 

contempla biblioteca, cantina, refeitório, ginásio poliesportivo, laboratório de 

ciências, espaço maker, sala do período integral, sala de arte, sala de música, 

sala de leitura, parque, espaço verde (Chácara São Miguel) com campo de 

futebol, pomar e horta, capela, sala de pesquisa e ambiente digital. 

 

A fim de pontencializar o processo educativo, o Mãe de Deus, 

objetiva implementar a oferta da educação integral, por meio da implantação do 

tempo integral. A implantação ocorre de forma gradativa desde 2016 , em que é 

oferecida as famílias a opção de matricula para frequência escolar em período 

parcial com oferta de 2 dias em contraturno, e a oferta em tempo integral, onde 

além das atividades já descritas são potencializadas por meio da extensão da 

carga horária. Ou seja, os estudantes que optam por esta, têm as atividades 

curriculares no período matutino, almoçam no Colégio e, à tarde, quando não 

estão nas aulas de contraturno, desenvolvem atividades complementares como 

o acompanhamento assistido das tarefas escolares,  esportes, dança, ballet, 

música, robótica e cênicas, dentre outras atividades que contribuem para o seu 

desenvolvimento integral. 

Nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio a 

oferta  da formação integral aos nosso educandos  ocorrem  em tempo integral 

apoiada nas determinações legais previstas no artigo Art. 12 das diretrizes 

curriculares da educação Básica de 2010 (parecer CNE/CEB 07/2010).    

A política de internacionalização adotada pela Instituição 

possibilita aos estudantes o aumento da Carga horária na oferta da Língua 

Alemã, Língua Inglesa e Língua Espanhola bem como o aprofundamento dos 

conhecimentos específicos por intercâmbios em outros países como Alemanha, 

Inglaterra, México, Canadá entre outros. 

Além destas ações que contemplam as diversas áreas do 

conhecimento que compõem o currículo, os estudantes do Ensino Fundamental 

anos finais, participam de atividades como: projetos interdisciplinares, festas 
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comemorativas, estudo de campo, exposições artísticas, Mostra Cultural e de 

Iniciação à Pesquisa e Mostra de Arte, momento cívico, atividades em espaço 

verde (Chácara São Miguel), vivências religiosas,  provas   externas  e 

olimpíadas   escolares  e   atividades  de  discernimento vocacional (9º ano) 

numa estrutura que contempla: biblioteca, espaço maker, cantina, refeitório, 

ginásio poliesportivo, laboratório de ciências e de línguas, sala de arte, sala de 

estudos, espaço verde com campo de futebol, pomar e horta, capela e ambiente 

digital. 

Além de material didático atual, os estudantes e professores 

utilizam aparelhos iPads para construir um ensino mais dinâmico e interativo, 

com acesso a plataforma multimídia que contempla conteúdos e atividades 

atualizados e com parcerias como a Animal Planet e Discovery Education e 

Apple Education. No contexto das línguas estrangeiras modernas, é 

proporcionado aos estudantes testes que possibilitam certificação reconhecida 

internacionalmente: Toefl e Cambridge para o Inglês e Fit in Deustch 1 para o 

Alemão. 

Cabe destacar, também, que Ensino Fundamental, desde o 

primerio ano ao Ensino Médio, estudantes e professores são submentidos a 

atividades avaliativas que possibilitam averiguar a real condição de seu avanço 

nos anos escolares. Em todo o segmento, há a avaliação contínua das 

habilidades e do desenvolvimento da aprendizagem do estudante por meio de 

ferramentas específicas, o colégio estabelece parcerias com instituições que 

ofereçam ferramentas tecnológicas de avaliação de ensino e aprendizagem. O 

objetivo é favorecer o desenvolvimento da capacidade de ensinar dos docentes 

e potencializar a capacidade de aprender dos nossos estudantes.  

No Ensino Médio a educação integral em tempo integral objetiva 

apoiar os estudantes em suas escolhas profissionais e prepará-los para os 

desafios do mundo do trabalho, para tanto, é oferecido as estudantes todo o 

apoio educativo necessário para a compreensão das áreas de conhecimento e 

suas tecnologias, atendendo as determinações legais previstas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. 
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12 .2  ARTICULAÇÃO ENTRE AS ETAPAS ESCOLARES EDUCAÇÃO  

            INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO.  

 

                             Para melhor organização pedagógica que atenda os princípios da 

pedagógia de Shoenstatt, entre eles,  Pedagogia do Ideal que propõe, criar 

ambientes favoráveis ao processo de autoeducação, Pedagogia da Confiança 

que estabelece como um dos seus objetivos orientar o educando pelo contato 

pessoal, mediantes relações e vinculações sadias;  e a pedagógia da vinculação 

que propõe criar e favorecer as experiências naturais, sadias e repletas de 

valores relacionados com as pessoas, os locais (inclusive o meio ambiente) e às 

ideias e ideais a favor do desenvolvimento dos educandos em todos os âmbitos 

que vive e convive, o colégio Mãe de Deus, organiza a  a coordenação do 

trabalho pedagógico escoalar, por meio de três coordenações, sendo elas:  

12.2.1  A coordenação KINDER- organiza o trabalho pedagógico que 

envolve o atendimento de educadores e educandos da educação infantil ao 

3º ano do Ensino Fundamental.  Reconhece-se que a criança deve ser 

acolhida e vivenciar um ambiente acolhedor que objetive o desenvolvimento 

integral da criança. Assim é garantida a articulação e o trabalho coletivo que 

favorece o acolhimento e desenvolvimento das crianças.  

O Corpo Docente e a Coordenação Pedagógica da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais atuam em conjunto, planejam as 

atividades e trocam experiências sobre os conteúdos trabalhados, 

possibilitando, desta forma, que a articulação da Educação Infantil com o 

Ensino Fundamental transcorra durante o processo ensino e aprendizagem, 

dando sequência às atividades correspondentes às fases de 

desenvolvimento da criança.  

A Proposta Pedagógica contempla um ambiente alfabetizador, com caráter 

lúdico e prazeroso das atividades e o amplo atendimento as reais 

necessidades do estudante, através de ações planejadas, ora espontâneas, 

ora dirigidas, mas respeitando o nível de desenvolvimento de cada 

estudante. É proporcionado à criança, um processo de socialização e 
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construção de identidade singular, imprescindíveis, para que a mesma possa 

relacionar-se gradualmente com ambientes distintos. 

Os estudantes do último Nível da Educação Infantil, o Kinder 5, no 

segundo semestre do ano letivo, realiza alguns momentos de interação 

no espaço físico utilizado pelo Ensino Fundamental 1. As professoras 

utilizam, para o lanche e para atividades lúdico-pedagógicas, o espaço do 

pátio coberto destinado para o Ensino Fundamental e fazem visitas à 

biblioteca. Além disso, no último mês letivo, as crianças visitam as salas 

do 1° Ano e realizam algumas atividades de interação. Tais ações 

propiciam um ambiente favorável e estimulante à criança na passagem 

para o Ensino Fundamental. 

Outra prática no Colégio Mãe de Deus é proporcionar para os pais dos 

estudantes do Kinder 5 a explanação do trabalho realizado no 1º ano do 

Ensino Fundamental por meio de uma reunião com a coordenação e 

professores. Esta reunião visa apresentar aos pais o material a ser 

utilizado, a metodologia e a proposta de trabalho que serão desenvolvidos 

nesta nova etapa, a fim de que os pais possam sanar suas dúvidas e 

sentirem-se mais tranquilos nessa transição. 

12.2.2 Coordenação BASIS envolve a organização do trabalho 

pedagógico para o atendimento de educadores e educandos do 4º ano 

ao 7º ano do Ensino Fundamental. Esta organização pedagógica, volta-

se para atender as crianças em suas especificidades, considerando que 

nesta fase, a criança torna-se adolescente, assim as mudanças 

escolares, inclusive a passagem dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental, as alterações físicas e cognitivas, devem ser consideradas 

e acolhidas no ambiente escolar. O objetivo é por meio da prática da 

pedagogia de Schoenstatt, criar condições adequadas para 

consolidação de processos que favoreçam a construção da autonomia 

dos estudantes.  

A organização curricular propõe docentes que considerem as 

especificidades dos estudantes por meio de um trabalho coletivo e com o 
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apoio da coordenação pedagógica. Outra prática é que alguns docentes 

dos anos iniciais acompanhem os estudantes na passagem para os anos 

finais do Ensino Fundamental. 

12.2.3 Coordenação JUGEND – A organização do trabalho pedagógico, 

volta-se para o atendimento de um estudante adolescente que em seu 

processo de autonomia, deve culminar com as responsabilidades da vida 

jovem adulta. Neste sentido as atividades escolares voltam-se para 

formação de um jovem que atue no mundo do trabalho e na vida social 

com autonomia e ética, responsabilidade social e formação cristã.  

A organização curricular considera as especificidades dos estudantes por 

meio de um trabalho coletivo, com especial atenção a passagem dos anos 

finais do ensino fundamental para o Ensino Médio e.a preparação para as 

escolhas profissionais.  

Na passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, etapa final 

da Educação Básica, temos por finalidade aprimorar o educando como 

pessoa humana, desenvolvendo sua autonomia intelectual e o 

pensamento crítico. 

Cuidamos para que os conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possam ser aprofundados no Ensino Médio com o 

acompanhamento da mesma Coordenação, para que se possa dar 

prosseguimento adequado aos estudos. 

Há o cuidado também por parte da Coordenação de que os fundamentos 

científicos-tecnológicos sejam relacionados entre teoria e prática no 

ensino de cada disciplina. 

13 EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL 
 

O currículo ofertado pelo Colégio Mãe de Deus, em atenção a 

pedagogia de Schoenstatt de formação da pessoa em sua integralidade, 

concebido como um projeto educativo, implica na ampliação da jornada escolar 
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diária de trabalho pedagógico, mediante o desenvolvimento de atividades como 

o estudo dirigido e o aprofundamento da aprendizagem, potencializando as 

atividades já desenvolvidas pelo colégio.  

O objetivo da proposta educacional de tempo integral é 

promover a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas e o 

compartilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da escola 

e das famílias objetivando alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e 

da convivência social.  

A proposta atende as determinações legais prevista pela  

Resolução Nº 7 de 2010, que "Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais, o Colégio 

Mãe de Deus oferta a Educação em tempo integral para os Anos Finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

                         A   implantação do tempo integral permite oferecer à comunidade 

escolar um processo de ensino e aprendizagem com maior qualidade. Neste 

sentido sofreram ampliação da carga horaria, o ensino das línguas estrangeiras 

modernas,  além da ampliação de carga horária dos componentes curriculares 

de Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática  para os Anos 

Finais do Ensino Fundamental, que se referem a atividades de estudo dirigido 

do conteúdo  e atividades avaliativas para os estudantes. Também foram 

inseridos o componente curricular   de Filosofia no anos finais do ensino 

fundamental, as Práticas Educativas Complementares com 3h/a. Os estudantes 

dos 6ºs e 7º anos, poderão optar  por estudos sobre  Tecnologias Educacionais 

ou iniciação científica.  Para o Ensino Médio foram ampliadas as cargas horárias 

dos componentes curriculares  de Física, Geografia, Língua Portuguesa, 

Matemática e Química que se referem a atividades de estudo dirigido do 

conteúdo  e atividades avaliativas para os estudantes. Ainda no Ensino Médio, 

as disciplinas de LEM – Alemão e Espanhol serão ofertadas optativas para as 

três series.  
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               13.1       ESTUDO DIRIGIDO E ATIVIDADES AVALIATIVAS 

 

  OS estudos dirigidos e atividades avaliativas constantes na matriz 

curricular do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio constituem-se em 

atividades de realização de tarefas para aprofundamento de conhecimentos, 

podendo ocorrer com interação entre os estudantes de anos/séries diferentes. 

Essas atividades serão acompanhadas por professores das disciplinas acima 

mencionadas e constituem-se em atividades obrigatórias para todos os 

estudantes. 

 Para os 6º e 7º anos, as Atividades Avaliativas serão realizadas ao longo 

do processo de ensino e aprendizagem, inseridas na carga horária dos 

componentes curriculares ofertados. A partir do 8º ano ao Ensino Médio as 

Atividades avaliativas ocorrerão, em horário específico, às sextas feiras das 14h 

às 18h.  

 
           13.2  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E MATRIZ CURRICULAR 
 
         A oferta do Tempo Integral do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio terá seu funcionamento de segunda a quinta feira, no horário das 

8h às 12h30 e das 14h às 17h00 e às sextas feiras o período vespertino se 

estende até as 18h. Com a finalidade de fortalecer a formação integral as 

atividades escolares, são ofertadas por meio de aulas de 45 minutos sendo a 

organização da oferta do componente curricular preferencialmente organizada 

por meio de aulas “geminadas”, prevalecendo tempos escolares de 90 minutos 

(duas aulas de 45min) e uma aula de Estudo Dirigido de 60min. 

 
        

                                13.2.1  INTERVALOS 

                          Os intervalos serão ofertados no período da manhã e tarde, 

totalizando 3 intervalos diários de 15 minutos. O horário do almoço ocorrerá as 

12h30 as 14h, ficando a critério das famílias a permanência ou não dos 

estudantes no colégio, que conta com uma cantina terceirizada com nutricionista 

e adequada às exigências da vigilância sanitária. 
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14  ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS – ENSINO FUNDAMENTAL 

A abordagem da organização dos conteúdos no Ensino 

Fundamental obedecerá a ordem constante na Matriz Curricular, ou seja, 

primeiramente serão apresentadas as disciplinas da Base Nacional Comum e, 

na sequência, as da parte diversificada, ambas em ordem alfabética. 

 

14.1 Arte 

 

Justificativa 

A disciplina de Arte no Colégio Mãe de Deus estabelece uma 

ligação entre a realidade e os novos conhecimentos, potencializando e 

ampliando a percepção visual do mundo e da arte e contribuindo para a 

construção de um olhar critico e estético. As abordagens contemporâneas sobre 

o ensino da arte enfatizam que as produções artísticas trazem significados que 

necessitam de interpretação, pois emergem no tempo e no espaço que foram 

criadas. Nesse sentido, a arte é uma forma de o individuo entender o contexto 

ao seu redor e relacionar-se com ele. Também compõe o estudo da Arte, 

conforme determinam as Leis 10.639/ 03 e 11.645/ 08, o estudo da história e 

cultura afro-brasileira e indígena como uma forma de garantir a ressignificação 

e a valorização cultural das matrizes africanas e indígenas que formam a 

diversidade cultural brasileira. 

 

Objetivos 

No transcorrer do Ensino Fundamental, a proposta é que o 

estudante seja capaz de atingir alguns itens importantes como: a expressão e 

comunicação (fazer e produzir em Artes), refletindo e analisando (vinculado à 

leitura e interpretação crítica das produções culturais e artísticas) contextos 

culturais voltados à compreensão das produções do passado e do presente e 

seus contextos socioculturais e históricos em Elementos da Linguagem que 

abordam os conceitos e elementos expressivos básicos de cada linguagem, de 

forma contextualizada. 
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Além deste macro objetivo, pretende: 

1. Ampliar o conhecimento de mundo do estudante, possibilitando a este 

manipular diferentes objetos e materiais, explorando as características 

próprias destes e entrando em contato com diferentes formas de expressão 

artísticas; 

2. Possibilitar ao estudante a compreensão das habilidades de teatro e artes 

visuais, valorizando as produções e o fazer artísticos; 

3. Proporcionar ao estudante identificar a arte como fato histórico 

contextualizado nas diversas culturas, identificando a existência de 

diferenças nos padrões artísticos e estéticos e exercitando a discussão, 

argumentação e apreciação da arte de modo sensível; 

4. Possibilitar ao estudante construir uma relação de autoconfiança com a 

produção artística pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria 

produção e a dos colegas, sabendo receber e elaborar críticas; 

5. Favorecer ao estudante identificar, relacionar e compreender a arte como 

fato histórico contextualizado nas diversas culturas, conhecendo, 

respeitando e podendo observar as produções presentes no entorno, assim 

como as demais do patrimônio cultural e do universo natural, identificando 

a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos de diferentes 

grupos culturais; 

6. Propiciar ao estudante observar as relações entre a arte e a realidade, 

refletindo, investigando, indagando, com interesse e curiosidade, 

exercitando a discussão, a sensibilidade, argumentando e apreciando arte 

de modo sensível; 

7. Oferecer oportunidade para que o estudante possa identificar, relacionar e 

compreender diferentes funções da arte, do trabalho e da produção dos 

artistas;  

8. Possibilitar ao estudante identificar, investigar e organizar informações 

sobre a arte, reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos 

artísticos e concepções estéticas presentes na história das diferentes 

culturas e etnias; 
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9. Proporcionar ao estudante pesquisar e saber organizar informações sobre 

a arte em contato com artistas, obras de arte, fontes de comunicação e 

informação. 

 

Conteúdos estruturantes  

Considerando que a Música se apresenta como uma disciplina 

própria no currículo e a dança é incorporada aos conteúdos de Educação Física, 

fazem parte dos conteúdos estruturantes de Arte os temas das artes visuais e 

do teatro. 

 

Conteúdos estruturantes - Anos Iniciais 

• A arte urbana 

• Abstrato e figurativo 

• Arte abstrata e figurativa 

• Arte e suas linguagens 

• Arte Rupestre 

• Artes visuais e artes cênicas 

• Artesanato 

• Artistas Pablo Picasso e Henri Matisse 

• Brinquedos tradicionais 

• Caricatura e cartum 

• Círculo cromático 

• Conceito de estatueta 

• Cores complementares 

• Cores primárias e secundárias 

• Cores quentes, frias e neutras 

• Cultura Indígena 

• Cultura popular 

• Desenho, pintura e colagem 

• Diversidade cultural 

• Escultura e materialidade (argila) 

• Escultura: argila 

• Estudo das cores 
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• Expressão corporal 

• Gêneros dramáticos: comédia e tragédia. 

• História da fotografia 

• Leitura de imagem 

• Linguagem teatral 

• Linguagens artísticas 

• Linhas e formas geométricas 

• Materialidade e escultura (cerâmica marajoara) 

• Móbile 

• Música nas artes visuais 

• Objetos bidimensional e tridimensional 

• Paisagem 

• Paisagem: marinha 

• Pintura de madonas 

• Pintura e desenho 

• Ponto, linhas e formas geométricas 

• Relação entre natureza e arte  

• Retrato e autorretrato 

• Retrato: família 

• Simetria e assimetria das formas 

• Teatro: figurino e maquiagem. 

• Teatro: Máscara 

• Teatro: mímica e pantomima 

• Técnica de colagem 

• Técnica de gravura (artista Tomie Ohtake) 

• Técnica do desenho do rosto humano 

• Técnica do volume: luz e sombra 

• Tema: natureza-morta 

• Tema: retrato e autorretrato 

• Tinta Natural (têmpera) 

• Uso das cores e formas nas imagens 

• Vida e obras de Leonardo da Vinci 

• Vida e obras de Tarsila do Amaral 
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• Vida e obras do artista Paul Gauguin 

• Volume e profundidade 

 

Conteúdos estruturantes – Anos Finais 

 

Artes visuais 

Primeiramente, o trabalho é direcionado para a estrutura e 

organização da arte em suas origens e outros períodos históricos. Há o estudo 

dos elementos formais e sua articulação com os elementos de composição e 

movimentos e períodos das artes visuais. Portanto, são temas de estudo: ponto, 

linha, textura, forma, superfície, volume, cor, luz, bidimensionalidade, figurativa, 

geométrica, simetria, técnicas de pintura, de escultura e de arquitetura, cenas da 

mitologia, arte Greco- Romana, arte Africana, arte Oriental e arte Pré-Histórica. 

As formas artísticas populares e o cotidiano do estudante 

também se tornam tema de estudo e, neste contexto, são trabalhados: proporção 

tridimensional, figura e fundo, abstrata e. perspectiva. As técnicas trabalhadas 

são a pintura, a escultura, a modelagem e a gravura, com destaque para a Arte 

Popular Brasileira e Paranaense, para o Renascimento e o Barroco. 

A arte na sociedade contemporânea também compõe os 

conteúdos estruturantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Além desta, a 

arte em outras épocas, a mídia e os recursos tecnológicos também são 

abordados e os temas giram em torno das semelhanças e contrastes, ritmo 

visual, estilização e deformação. As técnicas são de desenho, fotografia, áudio- 

visual e mista. A Indústria Cultural, a Arte no Séc. XX e a Arte Contemporânea 

perfazem um eixo temático. 

Considerando o caráter criativo da arte, a arte como ideologia e 

fator de transformação social não poderia deixar de compor o quadro dos 

conteúdos estruturantes dos Anos Finais. Desta forma, são abordadas as 

técnicas de grafitte, performance, a paisagem urbana e cenas do cotidiano, o 

Realismo, as Vanguardas, o Muralismo e Arte Latino-Americana e o Hip Hop. 
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Teatro 

Nesta fase, os conteúdos de teatro se voltam para a estrutura e 

a organização da arte em suas origens e outros períodos históricos, 

contemplando, enredo, roteiro, espaço cênico, adereços, representação, leitura 

dramática, cenografia, representação no Cinema e Mídias, texto dramático, 

maquiagem, sonoplastia, iluminação, figurino. Quanto às técnicas são 

contemplados os jogos teatrais, o teatro indireto e direto, de improvisação, de 

manipulação, de máscara, de mímica, sombra, adaptação cênica, monólogo, 

direção, ensaio. Quanto ao gênero são abordados: Tragédia, Comédia e Circo, 

Greco-Romana, Teatro Oriental, Teatro Medieval, Renascimento, teatro de rua 

e de arena, Comédia dell’arte, Teatro Popular Brasileiro e Paranaense, Teatro 

Africano, Indústria Cultural, Realismo, Expressionismo, Cinema Novo, 

Dramaturgia, Teatro Engajado, Teatro do Oprimido, Teatro Pobre, Teatro do 

Absurdo. 

Há o estudo das estruturas teatrais: personagem, ação 

dramática e espaço cênico e sua articulação com formas de composição em 

movimentos e períodos onde se originaram e das teorias do teatro. 

 

Estratégias Metodológicas 

A proposta metodológica de Arte propõe o aprendizado por meio 

de atividades lúdicas e diversificadas, construindo conceitos e significados sobre 

o conteúdo, contemplando o fazer, o apreciar e o contextualizar. Algumas formas 

e estratégias pertinentes ao ensino da Arte são: 

• Abordagem triangular; 

• Análise de filmes e produções de arte de diferentes períodos e épocas; 

• Aula dirigida; 

• Colagens; 

• Contextualização; 

• Convivência com as produções artísticas e suas concepções estéticas nas 
diferentes culturas; 

• Desenhos; 

• Exercícios de composição artística; 
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• Exposição; 

• Jogos dramáticos; 

• Leitura de imagens; 

• Leitura Descrição, análise, interpretação e julgamento; 

• Modelagem; 

• Pesquisas; 

• Pinturas; 

• Produção artística com materiais diversos; 

• Produções artísticas; 

• Projetos; 

• Seminários; 

• Utilização de ipads, datashow, fotos e multimeios. 

 

Avaliação 

A avaliação em Arte deve possuir um caráter diagnóstico, 

contínuo e de observação. Cabe ao professor avaliar as atividades realizadas 

segundo critérios previstos. As estratégias de avaliação em Arte podem ser as 

mais variadas e deverão ser selecionadas pelo professor, levando o estudante a 

produzir trabalhos de arte, utilizando diversas linguagens de forma criativa e 

espontânea. As ações avaliativas poderão ser: 

 

• Avaliação formal; 

• Avaliação processual (produções plásticas, cartazes, jogos, teatros, e outros); 

• Dossiê ou portfólio; 

• Discussão; 

• Autoavaliação. 
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14.2  Ciências 

 

Justificativa 

No Ensino Fundamental é de grande importância abordar os 

princípios científicos e suas aplicações tecnológicas. Os conceitos e teorias 

científicas devem ser instrumentos que auxiliam a compreensão do estudante de 

modo a orientar suas ações sustentáveis, a nível individual e social, incluindo, 

portanto a educação ambiental por meio da qual o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, conforme determina 

a Lei. 9.795/ 99 

 

Objetivos 

A disciplina de Ciências tem como meta de estudo o 

conhecimento científico, a investigação do meio ambiente e das características 

dos seres vivos, Deste modo objetiva: 

1. Estabelecer pontes entre fenômenos, processos naturais e tecnológicos 

de um lado, e conceitos, modelos e teorias científicas, de outro; 

2. Priorizar o ensino de ciências que aborde conteúdos relevantes para o 

conhecimento dos estudantes, adotando método científico e práticas 

pedagógicas dinâmicas e significativas; 

3. Saber interpretar racionalmente os fenômenos observados na Natureza, 

resultantes das relações entre elementos fundamentais como: meio 

ambiente, biomas, seres vivos, corpo humano, evolução, energia e vida. 

 

Conteúdos estruturantes - Anos Iniciais 

Vida e ambiente 
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• Partes das plantas 

• Cuidados com as plantas 

• Importância e utilidade dos vegetais 

• Tipos de plantas 

• Fotossíntese 

• Ecossistemas 

• Reprodução vegetal 

• Animais e sua classificação (habitat, locomoção, revestimento, 

alimentação, reprodução) 

• Microrganismos – fungos, bactérias, vírus e protozoários 

• Doenças causadas por microrganismos 

• Desequilíbrio ecológico 

• Os biomas brasileiros – definição e características 

• Evolução 

• Cadeia alimentar 

• Relações entre os seres vivos 

Ser humano e saúde 

• Partes do corpo humano 

• Sentidos 

• Fases de desenvolvimento 

• Hábitos de higiene: mental, corporal e ambiental 

• Hábitos saudáveis 

• Alimentos 

• Sistemas do corpo humano 

• Célula, tecidos e órgãos 

Tecnologia e Sociedade 

• Os recursos naturais (água, ar, solo, flora e fauna) 

• Os materiais e suas propiedades 

• Transformações da matéria 

• Os estados físicos dos materiais 

• Desenvolvimento sustentável 

• Processos de recuperação e degradação do ambiente 

http://www.maededeus.edu.br/
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Terra e Universo 

• Satélite natural e artificial 

• Astro, estrelas, cometas e asteroides 

• Planetas - características 

• Fases da lua 

• Movimentos do planeta Terra 

• Energia 

• Luz e calor 

• Eletricidade 

• Magnetismo 

• Matérias e suas propriedades 

 

Conteúdos estruturantes – Anos finais 

• As interações entre os seres vivos 

• Biomas brasileiros 

• Citologia – Tipos celulares 

• Classificação dos seres vivos 

• Conceitos básicos de citologia (células e organelas) 

• Conceitos básicos de Histologia animal – Tipos de tecidos (muscular; 

nervoso; ósseo; epitelial) 

• Equilíbrio entre os seres vivos e o meio ambiente 

• Hereditariedade – Núcleo (material genético) e Divisão celular (mitose e 

meiose). 

• Origem da vida (teorias) 

• Os elementos: solo, água e ar 

• Os reinos. 

• Planeta terra 

• Propriedades da matéria 

• Sistema solar 

• Sistemas do corpo humano. 

• Teorias evolucionistas – (Lamarck; Darwin e Wallace) 

• Matéria e corpo 

http://www.maededeus.edu.br/
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• Grandezas 

• Estados físicos e mudanças de estado 

• Substâncias puras e misturas 

• Soluções 

• Energia e fontes de energia 

• Calor e temperatura 

• Átomo e elemento químico 

• Classificação periódica e tabela periódica 

• Ligações químicas 

• Fórmulas químicas 

• Reações químicas 

• Cargas elétricas e eletrização 

• Magnetismo 

• Circuitos elétricos 

• Campos magnéticos 

• Energia química 

• Reações endotérmicas e exotérmicas 

• Catalisadores 

• Ácidos, bases, sais e óxidos 

• Ondas mecânicas e eletromagnéticas 

• Propagação de luz e som 

• Espelhos e lentes 

• Ciclos biogeoquímicos 

• Movimentos acelerado e retardado 

• Força 

• Intensidade, direção e sentido 

• Máquinas 

• Atrito 

 

Estratégias metodológicas 
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• Levantamento de conhecimento prévio no início das unidades didáticas como 

ponto de partida para a construção de novos conhecimentos; 

• Avaliação diagnóstica individual e coletiva; 

• Observação sistemática de fenômenos naturais e vídeos por meio de imagens 

e discussões em sala de aula; 

• Exploração do lúdico (jogos didáticos) como técnica para exploração e 

elaboração de conceitos; 

• Problematização de situações cotidianas relacionadas aos conteúdos; 

• Experimentação. 
 

 

Avaliação 

 

A avaliação de Ciências se dará mediante: 

• Relatório de atividade experimental; 

• Avaliação dissertativa teórica; 

• Avaliação oral (debate e defesa de ideias); 

• Resolução de lista de exercício; 

• Registros teóricos (pesquisa, texto, resumo, gráfico); 

• Análise e reprodução de desenhos científicos. 

 

Referências 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação do. Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica Ciências. Paraná. 2008. Disponível em: 
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_cien.pdf>
. Acesso em: 12 nov. 2014. 

CIÊNCIAS no ensino fundamental. Minas Gerais. Secretaria de Estado de 
Educação. Disponível em: 
<http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/minicursos/ciencias/cap_sentido.ht
m>. Acesso em: 12 nov. 2014. 
 

 

14.3 Educação Física 

 
Justificativa 

A educação Física se faz importante na escola para proporcionar 

aos estudantes a compreensão de sua corporeidade, enquanto sujeitos inseridos 
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no meio social e cultural por meio do movimento intencional que vai produzi-la, 

reproduzi-la e transformá-la, capacitando-os para usufruir os jogos, os esportes, 

as danças, as lutas e as ginásticas, visando benefício do exercício crítico da 

cidadania e da melhoria da qualidade de vida. 

 

Objetivos 

A Educação Física no Ensino Fundamental visa favorecer aos 

estudantes a compreensão de sua corporeidade por meio do movimento 

culturalmente construído, auxiliando-os na sua formação, para que possam atuar 

de modo critico e ativo na sociedade. Além deste, objetiva proporcionar ao 

estudante: 

• Conhecer a si mesmo (corpo), suas possibilidades de movimento e 

limitações; 

• Conhecer e analisar as características das atividades e suas exigências 

específicas: formas de realização, as regras dos jogos ou modalidades 

esportivas, a relação espaço-tempo, ritmo, velocidade, intensidade, 

fluidez; 

• Compreender as características sociais do movimento humano; 

• Discutir e refletir sobre as práticas corporais: a influência que sofrem da 

mídia, suas incoerências, suas problemáticas, possibilitando às alunas a 

reflexão acerca dos temas; 

• Aprender habilidades motoras básicas (ex: arremessar, saltar, correr, 

receber, quicar, chutar, andar, girar, rolar, entre outras) e culturalmente 

determinadas (dentro de manifestações culturais estabelecidas como 

jogos, modalidades esportivas, dança, lutas e ginástica) procurando criar 

o máximo de variações possíveis na realização do movimento. 

• Desenvolver capacidades perceptivo-motoras como localização espaço-

temporal, lateralidade, percepção auditiva, tátil e visual, desenvolvimento 

de capacidades físicas e motoras; 

• Aprender valores e atitudes gerais como: responsabilidade, solidariedade, 

respeito, cooperação, sociabilidade, disciplina, organização, incentivar a 

http://www.maededeus.edu.br/
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participação dos colegas, não discriminação dos colegas, 

companheirismo, autoconceito positivo, ser criativo, entre outros; 

• Ter conhecimento dos efeitos e benefícios que a atividade física exerce 

sobre o organismo e também ter conhecimento das modificações 

corporais ocorridas com o decorrer da idade; 

• Desenvolver as capacidades físicas e habilidades motoras por meio das 

práticas da cultura corporal de movimento (ginástica, esporte e dança); 

• Demonstrar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em 

situações lúdicas e esportivas; 

• Participar das atividades propostas, estabelecendo relações construtivas 

com os outros, reconhecendo e respeitando características físicas e de 

desempenho de si próprio e dos outros; 

• Contextualizar os conteúdos aprendidos por meio da interdisciplinaridade; 

• Garantir uma aprendizagem centrada em formas lúdicas, recreativas e 

esportivas nas quais os estudantes possam vivenciar e reelaborar ações 

motoras, dando condições de participação a todos, quaisquer que sejam 

suas potencialidades. 

 

Conteúdos estruturantes – Anos Iniciais 

• Avaliação antropométrica 

• Estruturas capacitativas e perceptivo-motoras 

• Exercícios realizados com aparelhos manuais: material de sucata ou 

alternativo, corda, bola, arco, fita, bastão, etc. 

• Exercícios realizados de forma livre 

• Expressão corporal e rítmica: ritmo interno e externo; danças folclóricas 

• Ginástica Suave (Alongamento) 

• Habilidades motoras 

• Interação social 

• Jogos e práticas esportivas 

• Levantamento junto aos estudantes do repertório de conhecimentos 

acerca de jogos e brincadeiras populares 

• Organização e cuidados durante as aulas de Educação Física 

http://www.maededeus.edu.br/
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• Parte preparatória para o exercício 

 

Conteúdos estruturantes – Anos Finais 

• O movimento e a corporeidade: 

✓ Estruturas capacitativas perceptivo motora - organização e 

estruturação espaço temporal, coordenação motora, força corporal, 

equilíbrio, esquema corporal 

✓ Capacidade físicas - força, velocidade, flexibilidade, resistência, 

agilidade 

✓ Habilidades motoras locomotoras - velocidade, correr chutar e 

conduzir  

✓ Habilidades motoras não locomotoras - lançar / receber e 

arremessar, driblar, rebater. 

• O movimento em expressão e ritmo: 

✓ Constituição rítmica - diversidade do ritmo corporal 

✓ Danças - folclóricas, dança criativa, dança atual 

✓ Expressão corporal - ritmo 

• O movimento os jogos e esportes: 

✓ Aspectos socioculturais dos jogos - jogos populares, aspectos 

socioculturais e biológicos do esporte. 

✓ Esporte e suas diferentes manifestações - olímpicos, 

contemporâneos, tradicionais, aventura, radicais, lutas 

• O movimento e a saúde 

✓ Aptidão física, exercício físico, saúde e qualidade de vida - hábitos 

higiênicos e alimentares, hábitos posturais, composição corporal, 

doenças crônico-degenerativas, socorros de urgência. 

Estratégias Metodológicas 

O processo de ensino e aprendizagem de Educação Física não 

se restringe ao simples exercício de certas habilidades e destrezas motoras, 

exigindo a execução da técnica correta de movimento, mas sim em capacitar o 

indivíduo a refletir sobre suas possibilidades corporais, onde aprender a 

movimentar-se implica planejar, experimentar, avaliar, coordenar ações do 

http://www.maededeus.edu.br/
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próprio corpo (com ou sem objetos) no tempo e no espaço, interagir com outras 

pessoas, enfim uma série de procedimentos cognitivos favorecidos pela 

disciplina. Em outras palavras, refletir suas possibilidades corporais com 

autonomia, exercendo movimentos corporais de maneiras social e culturalmente 

significativa e adequada. 

Embora numa aula de Educação Física os aspectos corporais 

sejam mais evidentes, mais facilmente observáveis e a aprendizagem esteja 

vinculada à experiência prática, os estudantes precisam ser considerados como 

um todo, de forma que exista uma correlação entre os aspectos cognitivos, 

motores, afetivos e sociais. Betti e Zuliani (2002) apontam alguns princípios 

metodológicos de fundamental importância a serem considerados pelos 

professores de Educação Física e que procuramos colocar em prática em nossas 

aulas: 

• Princípio da inclusão: os conteúdos, objetivos e estratégias utilizados nas 

aulas devem propiciar a inclusão de todos os estudantes. Ou seja, não deve 

haver discriminação e nem preconceito em relação a qualquer estudante. 

• Princípio da diversidade: a seleção dos conteúdos deve incidir sobre a 

totalidade da cultura corporal de movimento, incluindo, de acordo com a faixa 

etária, jogos, esportes, atividades rítmicas/ expressivas e dança, lutas/ artes 

marciais, ginásticas e práticas de aptidão física, bem como suas variações e 

combinações.  

• Princípio da complexidade: com o decorrer das séries, os conteúdos devem 

adquirir complexidade crescente, ou seja, a introdução dos diversos 

conteúdos da Educação Física deve ser feita de maneira gradual, 

progressiva nos diversos aspectos: motor (habilidades fundamentais → 

habilidades especializadas), cognitivo (informação → análise crítica) e sócio-

afetivo. 

• Princípio da adequação ao estudante: em todas as fases do processo de 

ensino aprendizagem devem-se levar em consideração as características, 

capacidades e interesses do estudante, nas perspectivas motora, cognitiva, 

sócio-afetivas. 

http://www.maededeus.edu.br/
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A metodologia de trabalho nas aulas de Educação Física solicita 

a participação contínua do estudante. Portanto, os procedimentos metodológicos 

a serem utilizados serão: aulas expositivas (histórico de modalidades, 

características do esporte, entre outros); aulas dialogadas; aulas práticas 

(quadra), além da utilização de recursos tecnológicos quando necessário, como: 

computadores, vídeo, DVDs, entre outros. 
 

Avaliação 

                         A avaliação  possibilita ao professor e estudante dimensionar 

avanços e dificuldades no processo de ensino aprendizagem, e torná-lo cada 

vez mais produtivo. A avaliação deve servir para problematizar a ação 

pedagógica e não apenas para atribuir um conceito ao estudante. 

 

Apesar da vasta literatura existente, a avaliação da 

aprendizagem em Educação Física denota claramente  os  aspectos 

quantitativos  de  mensuração do  

 

 

rendimento do estudante, através de gestos técnicos, destrezas motoras e 

qualidades físicas, visando principalmente a seleção e a classificação. Muitas 

vezes, o único critério para aprovação e reprovação é o de assiduidade dos 

estudantes nas aulas (DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, 2006). A avaliação em Educação Física tem 

características e dificuldades comuns às demais disciplinas, mas também 

apresenta peculiaridades. 

A partir da avaliação diagnóstica (avaliação inicial), tanto o 

professor quanto os estudantes poderão revisar o processo desenvolvido até 

então para identificar lacunas no processo de ensino e de aprendizagem, bem 

como planejar e propor outros encaminhamentos que visem à superação das 

dificuldades constatadas. Será um processo contínuo, permanente e cumulativo, 

onde o professor organizará e reorganizará o seu trabalho visando às diversas 

manifestações corporais, evidenciadas nas formas da ginástica, do esporte, dos 

http://www.maededeus.edu.br/
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jogos, da dança e das lutas, possibilitando assim que os estudantes reflitam e se 

posicionem criticamente com o intuito de construir uma suposta relação com o 

mundo. 

Na avaliação em Educação Física, o professor deve refletir 

criticamente sobre: o que avaliar, como avaliar e para que avaliar. A nova 

concepção de Educação Física, baseada no conceito da cultura corporal de 

movimento, exige, contudo, uma melhoria de qualidade dos procedimentos de 

avaliação, ou seja, ela deve ser:  

▪ Contínua: avaliação diagnóstica (avaliação inicial para detectar o estágio de 

desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes) e avaliação formativa 

(visando a formação integral do estudante); 

▪ Abranger os domínios afetivos, motores, cognitivos e sociais; 

▪ Referir-se à qualidade dos movimentos apresentados pelo estudante e aos 

conhecimentos a ele relacionados; 

▪ Levar em conta os objetivos específicos propostos pelo programa; 

▪ Operacionalizar-se na aferição da capacidade do estudante expressar-se, 

pela linguagem escrita e falada, sobre a sistematização dos conhecimentos 

relativos à cultura de movimento, e da sua capacidade de movimentar-se nas 

formas elaboradas por essa cultura (BETTI; ZULIANI, 2002). 
 

Dentro do processo avaliativo em Educação Física podem ser incluídos aspectos 

formais e informais, concretizados em observação sistemática / assistemática e 

anotações sobre o interesse, participação e capacidade de cooperação do 

estudante, trabalhos e provas escritas, autoavaliação, situações para avaliação 

qualitativa de habilidades e capacidades físicas, resoluções de situações-

problema propostas pelo professor, elaboração e apresentação de coreografias 

de dança ou exercícios ginásticos, até mesmo práticas esportivas, entre outros. 

Importante ressaltar que os instrumentos e exigências da avaliação deverão 

estar diretamente relacionados com o nível de desenvolvimento dos estudantes  
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e o conteúdo efetivamente ministrado (DIRETRIZES CURRICULARES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, 2006). 

 

Referências 
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Scipione. 2003 
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2010 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Referencial curricular Nacional: conhecimento de mundo. 
Brasília, 1998. v. 3. 

FERREIRA, Vanja. Educação Física - Recreação, Jogos e Desportos; Rio 
de Janeiro, Editora Sprint, 2003. 

 

14.4 Ensino Religioso 

 

Justificativa 

O ser humano, para que possa desenvolver-se em plenitude, 

necessita desdobrar sua capacidade transcendental como ser espiritual que é 

por natureza. Sabemos, também, que o Ensino Religioso consiste na criação da 

atitude religiosa fundamental, da qual o indivíduo forma e domina sua vida por 

ação própria e autônoma, como afirma Pe.José Kentenich. Cientes disso, 

reconhecemos e afirmamos que as vivências religiosas são o mais valioso que 

podemos oferecer aos nossos estudantes, pois por meio delas, eles obtêm para 

toda a sua vida um impulso ao mundo sobrenatural. Cabe destacar que a 

dignidade do ser humano é discutida amplamente nesta disciplina e documentos 

como o ECA são tomados em consideração. 

 

Objetivos 

• Estabelecer com Cristo, segundo o Papa João Paulo II (1920 - 2005) “uma 

relação pessoal de Aliança, de Verdade e de Vida, com que lhe propõe 

segui-lo e de fazer experiência da Sua companhia, que dá sentido e 

unidade à sua vida, revelando-lhe sua vocação e, o que é mais importante, 

http://www.maededeus.edu.br/
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ensinando o caminho que leva ao Deus único e verdadeiro” (JOÃO 

PAULO II, 1990); 

• Auxiliar na formação das consciências, a fim de que se conheça o alcance 

da Lei que levamos inscrita no coração: a Lei Natural e a Lei Divino-

Positiva. É esta uma questão tão necessária quanto decisiva para o 

crescimento humano e cristão, numa pedagogia de unidade de vida e de 

comportamento responsáveis. 

• Relacionar corretamente a formação cristã da vida e as exigências de sua 

solidariedade e compromissos sociais. 

• Confrontar os valores que são apresentados atualmente com “Cristo 

revelador do mistério do homem. [...] trata-se de fazer crescer e 

amadurecer a pessoa segundo as exigências dos novos valores...” 

(SANTO DOMINGO - Conclusões - número 266.) 

• Contribuir na evangelização do Homem para a formação de uma nova 

cultura religiosa. 

• Conduzir a uma vinculação à Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 

Admirável de Schoenstatt e a seu Santuário como fonte graças, 

especialmente da graça do abrigo espiritual, da transformação e do 

apostolado. 

• Proporcionar vivências religiosas no contexto do ano litúrgico conforme os 

meses correspondentes; 

• Descobrir o sentido cristão dos atos morais, estabelecendo a relação com 

os mandamentos da lei de deus; 

• Apreciar a importância dos valores éticos e cristãos; 

• Descobrir a dimensão de compromisso com fé e estimular a participação 

dos estudantes nas atividades de sua própria comunidade paroquial; 

• Conhecer o significado dos principais símbolos da fé cristã e suas 

especificidades; 

• Proporcionar contato com a bíblia por meio de seu manuseio, a fim de que 

o estudante seja capaz de localizar os textos do novo e antigo testamento; 

• Aprofundar-se no conhecimento e na prática dos sacramentos; 

http://www.maededeus.edu.br/
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• Conhecer os aspectos essenciais da vida de Cristo e sua missão 

redentora; 

• Conhecer a piedade mariana e aprender sua prática; 

• Proporcionar contato com a espiritualidade mariana de Schoenstatt, por 

meio da vinculação ao santuário e da aliança de amor com a Mãe de 

Deus; 

• Reconhecer a importância e o significado da igreja católica apostólica 

romana valorizando sua ação evangelizadora e suas funções sociais e 

culturais; 

• Obter conceitos básicos sobre autoconhecimento numa perspectiva 

metafísica. 

 

Conteúdos estruturantes – Anos Iniciais 

• Deus e a criação do mundo 

• Sinal da Cruz 

• A Igreja 

• A família cristã 

• Orações 

• Celebrações litúrgicas 

• Santíssima Trindade 

• Corpo de Deus 

• Vocações 

• Bíblia 

• Nascimento de Nossa Senhora e seu nome 

• Mês do Rosário 

• A história do Santuário de Schoenstatt 

• Biografia do Padre José Kentenich 

• A Sagrada Família  

• A pátria de Jesus 

• O Sacramento do Batismo  

• Os milagres de Jesus 
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• Episódios da Infância de Jesus 

• Parábolas de Jesus 

• Assunção e coroação de Maria 

• Os Anjos da Guarda 

• Histórias do Antigo Testamento 

• A Igreja católica 

• A missão profética da Criação 

• A Aliança de Deus com a humanidade 

• Os dez mandamentos 

• Aliança de Amor 

 

Conteúdos estruturantes – Anos Finais 

• A Aliança de Amor em Schoenstatt: Pe. Kentenich, Maria e os heróis. 

• A Aliança de Deus com a humanidade: Noé e Abraão 

• A Aliança no Sinai: Moisés e os Profetas  

• A autoeducação à luz do Ideal de Turma  

• A Criação no plano de Deus. 

• A cultura de paz e não violência. 

• A dignidade humana 

• A liberdade do homem: entre o bem e o mau 

• A relação do homem com a natureza na perspectiva da religião. 

• A trajetória do povo de Israel no tempo da escravidão do Egito à libertação 

• A valorização do ser humano “Imagem e semelhança de Deus” 

• A mídia e seus “heróis” 

• Afetividade: significado e conceito 

• Analogia dos símbolos em Schoenstatt 

• As três graças de Romaria ao Santuário de Schoenstatt 

• Autoeducação: significado e conceito 

• Biografia do Pe. Kentenich 

• Cidadania: direitos e deveres 

• Conceito de ídolo 
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• Concepções de humanidade, de mundo e de Deus. 

• Cristo: a Nova e Eterna Aliança  

• Cuidados do corpo e da mente 

• Herói hoje 

• Heróis da Igreja e de Schoenstatt 

• História do Movimento Apostólico de Schoenstatt 

• homem e a criação 

• Ideal da humanidade: o Homem e a mulher. 

• Ideal de grupo na realidade do cotidiano 

• Ideal de vida  

• Ideal profissional 

• Ideal: definição e conceito  

• Identidade - autoconhecimento  

• Influência da sociedade e da cultura no ser humano  

• Liberdade, responsabilidade e limites. 

• Limites e comportamentos ”impostos” pela sociedade 

• Meio Ambiente: A natureza, presente de Deus. 

• Missão dos Santuários. 

• Namoro: escolha do relacionamento cristão 

• Noção básica sobre a Bíblia: Antigo e Novo Testamento 

• O ideal de grupo na realidade do cotidiano 

• Organismo das vinculações 

• Os heróis da Bíblia  

• Personalidade: definição e conceito 

• Promessas e Exigências da Aliança de Amor 

• Relação mútua dos diversos elementos no homem  

• Relações Humanas: valores individuais e  

• Relações interpessoais 

• Santuário e seus símbolos 

• Espiritualidade do Santuário-lar 

• Sexualidade: significado e conceitos  
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• Símbolos: conceito e significado 

• Sociedade: significado e conceito 

• Solidariedade e responsabilidade social 

• Temas litúrgicos 

• Tipos de Amor: ágape, philos, eros 

• Tipos de temperamentos 

• Titulo da Mãe Rainha e Vencedoras Três Vezes Admirável de Schoenstatt 

no Santuário 

• Títulos dos Santuários- quarto 

• Valor dos símbolos em nosso cotidiano 

• Valores éticos – diálogo inter-religioso. 

• Valores morais e valores éticos 

• Valores políticos  

• Valores religiosos 

• Valores: conceito e significado 

• Vinculação aos lugares sagrados 

• Vinculação as coisas 

• Vinculação as pessoas 

• Visão geral das religiões  

• Visão geral das religiões 

• Visão histórica da pedagogia do Pe. Kentenich 

• Vocação no Antigo e Novo Testamento 

• Vocação no Novo Testamento: chamado a ser discípulo e missionário  

• Vocação: no Antigo testamento – chamado a ser profeta na sociedade 

• Vocação: Significado e conceito  

 

Estratégias Metodológicas 

As estratégias metodológicas tomam em consideração a 

abordagem dos conteúdos em eixos temáticos (fundamentação, análise e 

reflexão e vivência), visando fazer com que o Ensino Religioso seja incorporado 

ao estudante de uma forma profunda e eficaz, tornando-o um cidadão convicto 
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de sua fé e atuante na sociedade como um novo homem para uma nova 

comunidade. Para tanto, são utilizados: 

• Trabalhos em grupos. 

• Pesquisas 

• Aulas expositivas dialogadas 

• Aulas com o auxílio de multimeios digitais 

• Exposições de trabalhos 

• Vivências religiosas. 

 

Avaliação 

O processo de avaliação na disciplina de Ensino Religioso 

consta de várias atividades, tais como: pesquisas, debates, seminários, 

participação e interesse nas atividades e vivências religiosas, entre outros, 

levando sempre em consideração os aspectos: observar, analisar, aplicar e 

celebrar.  
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14.5 Geografia 

 

Justificativa 

A disciplina de Geografia no Ensino Fundamental proporciona 

aos estudantes o conhecimento das relações homem/ espaço em suas diversas 

escalas, do local ao global criando, também, condições para que os estudantes 

desenvolvam suas capacidades e aprendam diversos conteúdos. Estes são 

necessários para a compreensão da realidade e para a participação em relações 

sociais, políticas e culturais diversificadas, contribuindo para que exercitem a sua 

cidadania na construção de uma sociedade democrática em que a educação 

ambiental, por meio da qual o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade se faz presente, conforme determina a Lei. 9.795/ 99, 

regulamentada pelo Decreto 4281/ 02. 

O Ensino de Geografia é uma prática desmistificadora que 

sempre deve buscar a verdade dos fatos. O professor, como detentor desse 

conhecimento, é o instrumento responsável por essa missão, que deve se pautar 

pelo uso de linguagens e técnicas inovadoras que permitam a superação e 

transformação das realidades vivenciadas no Ensino Fundamental. 

Desde as primeiras etapas da escolaridade, o ensino da 

Geografia pode e deve demonstrar aos estudantes que a cidadania é também 

um sentimento de pertencer a uma realidade na qual as relações entre sociedade 

e natureza formam um todo integrado, constantemente em transformação, do 

qual ela faz parte e, portanto, precisa conhecer e sentir-se como membro 

participante, afetivamente ligada, responsável e comprometida historicamente. 

Objetivos 

A disciplina de Geografia apresenta, como objetivo geral, 

proporcionar ao estudante maior consciência crítica, inserindo-o como ator e não 

mero observador das ações antrópicas ao meio e, como objetivos específicos: 

• Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-
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a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 

respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

• Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 

tomar decisões coletivas. 

• Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção 

de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país. 

• Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, 

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 

culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais. 

• Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo 

ativamente para a melhoria do meio ambiente. 

• Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 

confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 

inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 

busca de conhecimento e no exercício da cidadania. 

• Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos 

saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo 

com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. 

• Utilizar as diferentes linguagens: verbal, musical, matemática, gráfica, 

plástica e corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas 

ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos 

e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. 

• Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos. 

• Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
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capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando 

sua adequação.    

 

Conteúdos estruturantes – Anos Iniciais 

No tocante aos conteúdos estruturais, os conceitos 

fundamentais de paisagem, território, região, sociedade e natureza são 

essenciais. O lugar é o ponto de partida e sua interação com outras categorias 

de análise do espaço amplia a compreensão da realidade. 

 

Conteúdos estruturantes – Anos Iniciais 

Dinâmica Humana e Social 

• Respeito às diferenças  

• Família 

• Meios de transporte e comunicação 

• Território e lugar 

• Organização política do Brasil (o que significa sermos uma República 

Federativa Presidencialista / quem nos representa e porque) 

• População do município, estado e do país (formação étnica) 

• Atividades econômicas do município, do estado e do país 

 

Representações do mundo 

• Orientação (diversos pontos de referência) 

• Cartografia do Município, do Estado e do País  

• Símbolos municipais, estaduais e nacionais 

Dinâmica físico/ natural 

• Diferentes tipos de paisagem 

• Relevo do município, do estado e do país  

• Clima do município, do estado e do país 

• Hidrografia do município, do estado e do país 

• Vegetação do município, do estado e do país 

• Geografia do Brasil: diversidade do Brasil e Divisão política e regional 
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Temas emergentes 

• Ética 

• Turismo municipal e estadual 

 

Conteúdos estruturantes – Anos Finais 

• A economia do continente asiático 

• A economia mundial atual 

• A origem da Terra 

• A população da Ásia 

• A população e o trabalho no Brasil 

• Os movimentos da Terra 

• Agropecuária 

• Água nos continentes 

• América Andina: Chile, Bolívia, Peru, Venezuela, Equador e Colômbia. 

• América Central: ístmica e insular 

• América Platina: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai 

• Características do planeta Terra 

• As principais formas de relevo terrestre 

• As regiões ártica e antártica: os extremos da Terra 

• As regiões hidrográficas do Brasil 

• As sub-regiões do Nordeste. 

• Ásia: um continente de contrastes 

• Aspectos físicos e impactos ambientais 

• Aspectos naturais 

• Atividades econômicas na América 

• Brasil: política externa 

• Características do meio rural brasileiro 

• China: um universo dentro do mundo 

• Clima e vegetação 

• Comércio e serviços 

• Comunidade de Estados Independentes (CEI). 
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• Crescimento econômico 

• Da máquina a vapor ao robô 

• Desafios atuais da África. 

• Diversidade da população brasileira 

• Economia do continente africano 

• Economia e a União Europeia. 

• Espaço geográfico atual 

• Estados Unidos: população e economia. 

• Estrutura fundiária e conflitos no campo 

• Europa ocidental 

• Europa oriental 

• Expansão do povoamento na América Platina 

• Extremo Oriente 

• Formação das nações africanas 

• Formação do território brasileiro 

• Formação e transformação do relevo 

• Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

• Localização do território brasileiro 

• Localização e regionalização 

• Massas terrestres 

• O Brasil no mundo globalizado 

• O trabalho e a transformação do espaço geográfico 

• Oceania 

• Oceanos e mares 

• Ocupação da região Sul. 

• Ocupação do Sudeste 

• Ocupação e exploração da região Norte 

• Ocupação e organização do espaço geográfico 

• Organização e regionalização 

• Organização política mundial 

• Orientação no espaço geográfico 
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• Oriente Médio e Ásia meridional 

• Os blocos econômicos 

• Os movimentos migratórios no Brasil 

• Os pilares da economia mundial 

• Paisagem, espaço e lugar 

• Paisagens rurais e urbanas 

• Países capitalistas e países socialistas 

• Países mais industrializados do continente 

• Perspectivas para a Amazônia Legal 

• População da América 

• População europeia 

• Problemas ambientais no campo 

• Problemas urbanos no Brasil 

• Quadro natural da Europa 

• Quantos somos e onde vivemos 

• Questões atuais 

• Recursos naturais 

• Rede urbana e problemas sociais 

• Região Norte: apresentação e aspectos físicos 

• Regionalização de acordo com o IDH 

• Regionalização pelo nível de desenvolvimento econômico 

• Relevo e hidrografia 

• Rússia: Estado em transição 

• Tipos de clima 

• Tipos de indústria e localização industrial 

• Urbanização e industrialização do Brasil 

• Vegetação 

 

Estratégias Metodológicas 

A construção da noção de espaço se dá a partir das vivências 

espaciais. Em Geografia uma das questões mais significativas ao tratar do que 
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se estudar diz respeito ao espaço geográfico mais próximo da realidade do 

grupo. De acordo com Callai (2001) devemos sempre, ao estudar geografia partir 

do próximo para o distante. Partir da curiosidade e vivências geográficas locais 

para a amplitude de mundo, “estudar o lugar para compreender o mundo”. 

Por esse motivo precisamos incentivar e possibilitar aos 

estudantes a compreensão e reflexão crítica sobre a descrição da terra onde 

vivem. “O estudo do lugar pode se estender para muito além do texto” (CALLAI, 

2001, p. 89). Todas as atividades realizadas pressupõem uma decodificação do 

espaço, uma análise crítica e real do assunto. Nesta perspectiva o papel do 

professor centra-se em ser o mediador da construção do conhecimento 

geográfico. 

O constante diálogo, o planejamento delineado com atividades 

desafiadoras e relacionado às curiosidades dos estudantes, possibilitam a busca 

à pesquisa e, nesta busca, construímos conhecimentos e soluções que auxiliam 

na resolução de possíveis fragilidades espaciais, bem como amplia a 

conscientização do quanto somos agentes ativos nesse processo. 

Nesse sentido, trabalhamos com temas que consideramos 

essenciais para que os estudantes compreendam o lugar onde vivem e o seu 

grande papel dentro desse contexto espacial. Passeios, observações e 

descrições de diversos lugares, pesquisas constantes sobre temas atuais, 

reflexões sobre determinados acontecimentos naturais, enfim, todo 

planejamento se refere a um estudo do espaço geográfico como algo dinâmico 

e em constantes evoluções e mudanças. 

Nos anos finais, como os estudantes já tem um nível de 

compreensão maior, a metodologia de trabalho tem como estratégias: aulas 

expositivas, leitura e interpretação de diferentes tipos de textos, trabalhos 

individuais e em grupo, pesquisas (no cotidiano, Internet e na biblioteca) 

trabalhos de campo, entre outros. 

 

Avaliação 

A avaliação do desenvolvimento do estudante nas diferentes 

fases da aprendizagem envolve os conhecimentos adquiridos e o 
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desenvolvimento das habilidades necessárias à formação de hábitos e atitudes 

adequados aos objetivos propostos. Pela observação diária, o professor avalia 

a participação e o interesse de cada estudante. As ideias apresentadas, a 

cooperação, a capacidade de resolver exercícios, de relacionar conteúdos, de 

realizar pesquisas, experimentos e tarefas de casa são também avaliadas a todo 

momento. O professor avalia os estudantes continuamente por meio de 

trabalhos, pesquisas, experimentos e exposições orais, apresentações - 

executadas em grupo ou individualmente, provas periódicas escritas mistas 

(questões objetivas e subjetivas), trabalhos em grupos e individuais e debates 

que possam levar o estudante à reflexão e ao senso crítico. A avaliação, sendo 

formativa, possibilita ao professor perceber se os estudantes estão evoluindo na 

aprendizagem, identificando as possíveis deficiências na busca de novas 

estratégias de ensino para superá-las. 

 

Referências 

CALLAI, H. C. A Geografia e a Escola: Muda a geografia? Muda o ensino? 
Terra Livre. Nº 16. São Paulo, p. 133-152. 1º Semestre/2001. 

 

14.6 História 

 

Justificativa 

A História, como disciplina que aborda os fatos humanos no 

decorrer do tempo, traz a perspectiva das permanências e modificações das 

sociedades humanas e a visão de que as construções humanas são o resultado 

de processos em que se envolvem todos os grupos sociais. 

Ensina-se História porque conhecer a multiplicidade dos tipos de 

sociedades, que existiram e existem, colabora para a humanização. Ensina-se 

História para ser mais humano e, neste contexto, o estudo da história e cultura 

afro-brasileira e africana conforme propõe a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/ 08 que 

tornam obrigatórios o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, 

incluindo diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação 

da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo 
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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, são tomados amplamente 

em consideração. 

 

Objetivos 

O ensino de História tem, como objetivo geral, possibilitar ao 

estudante conhecer e refletir sobre os diferentes tipos de organização humana 

no decorrer do tempo e em diferentes espaços. E como objetivos específicos se 

propõe a proporcionar ao estudante: 

• Compreender que o homem é sujeito da história; 

• Compreender o processo histórico como construção humana; 

• Conhecer as diferentes formas de registro do tempo e da memória histórica; 

• Conhecer diferentes civilizações e compreender o modo como organizaram 

sua vida e cultura; 

• Compreender o alcance do estudo da história para a compreensão do 

momento atual da sociedade; 

• Conhecer a relação do mundo ocidental europeu com outras civilizações; 

• Conhecer as diferentes formas de propriedade e posse e como este 

conceito influenciou a organização das sociedades ocidentais; 

• Conhecer as transformações no pensamento ocidental e suas influências 

na realidade; 

• Compreender o contexto no qual se formou o Brasil; 

• Compreender as razões pelas quais se iniciaram os principais conflitos 

armados e revoluções do século XX; 

• Conhecer os principais grupos de poder político e econômico do mundo 

contemporâneo. 

 

Conteúdos Estruturantes – Anos Iniciais 

Identidade e Tempo 
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• A história do estudante 

• Folclore 

• Datas comemorativas 

• Família 

• Casa 

• Tipos de moradia 

• Tempo cronológico 

• Direitos e deveres das crianças 

• Folclore, festas e tradições. 

• Rua 

• Bairro 

• Vida no campo e na cidade 

• História do Município (surgimento, primeiros habitantes) 

• Os Símbolos Municipais 

• Formas de lazer de ontem e de hoje 

• Os índios Guarani e Kaingaing, história e cultura 

• Portugueses e viagens marítimas 

• Encomendas e reduções no Paraná 

• Imigrantes no Paraná 

• Povos africanos 

• Escravidão no Paraná 

• Colonização Portuguesa na América 

• Primeiros povoados da região Sul e Sudeste 

• Folclore datas comemorativas 

• Bandeirantes 

• Contestado no Paraná 

• Tropeirismo 

• Símbolos Estaduais 

• Organização política 

• O mundo conhecido do século XV 

• Historia do Brasil 
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✓ Os primeiros habitantes 

✓ A chegada dos portugueses 

✓ O ciclo do pau-brasil 

✓ A colonização 

✓ As capitanias hereditárias 

✓ Os governos gerais 

✓ O ciclo da cana-de-açúcar 

✓ Invasões francesas e holandesas 

✓ Expansão do território nacional 

✓ Império 

✓ Período Regencial 

✓ Café 

✓ A libertação dos escravos 

✓ A Proclamação da República 

✓ A Republica Velha, Nova e Contemporânea 

✓ Pais da atualidade 

✓ Os Símbolos Nacionais 
 

Conteúdos Estruturantes – Anos Finais 

• A construção da cultura através do tempo – a História 

• Simultaneidade e contemporaneidade na história 

• O tempo e sua ordenação – calendários 

• Contagem do tempo – relação com a cultura dos povos 

• O surgimento e as transformações do ser humano 

• A organização social dos primeiros homens 

• Povoamento da América 

• A organização dos primeiros povos civilizados 

✓ África – Egito  

✓ Ásia – Mesopotâmia, Fenícia, China, Índia e o povo Hebreu 

✓ Europa – Gregos e Romanos 

• A Idade Média Europeia – a Cristandade  

✓ O contato da Europa com o Oriente  
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✓ Cruzadas e o comércio de especiarias 

• África – as civilizações subsaarianas 

• A Europa Moderna 

✓ Renascimento  

✓ Reformas Protestantes 

✓ As Grandes Navegações 

✓ O estabelecimento do modelo capitalista  

✓ A propriedade capitalista 

✓ O Absolutismo 

• Os povos americanos - Conflitos, dominação e resistência 

• A vida colonial no Brasil 

✓ Invasões Holandesas no Brasil 

✓ A organização econômica no Brasil 

✓ A escravidão e o trabalho livre 

✓ Os conflitos para a manutenção da colônia portuguesa na América 

✓ O ciclo do ouro e sua importância para a modificação da colônia 

portuguesa na América 

• A Europa da Modernidade (séculos XVIII e XIX) 

✓ O Iluminismo 

✓ Revoluções Burguesas – Inglesa, Americana e Francesa 

✓ Revolução Industrial 

✓ Napoleão e a transformação da Europa 

✓ Revoluções Liberais do século XIX e Unificações Italiana e Alemã 

✓ O século XIX – consolidação burguesa 

✓ Liberalismo e as revoltas do século XIX 

✓ A Segunda Revolução Industrial 

✓ Imperialismo e Neocolonialismo 

• As transformações no mundo colonial americano 

✓ As independências das colônias espanholas  

• Brasil no contexto da formação do capitalismo 

✓ O surgimento do Império Brasileiro – a idéia de nação  

✓ O cotidiano do Império: revoltas e escravidão  
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✓ A Industrialização e o novo cidadão 

• Brasil - A República dos Coronéis e do Progresso  

✓ Movimento Operário 

✓ Coronelismo e controle político na Primeira República 

• As Guerras Mundiais: a nova construção do mundo  

• Vargas e o Brasil  

• Cidadãos Brasileiros – a ditadura militar e a construção da democracia 

pós-1985  

• O mundo do século XXI - perspectivas 

 

Estratégias Metodológicas 

A metodologia de trabalho na História não pode fugir da 

pesquisa, do relacionamento dos fatos, das conclusões para hoje e para o futuro. 

O ensino de História tem como objetivo o despertar das consciências, a 

apropriação do real e o reconhecimento da pessoa como agente e sujeito da 

História. Tudo isto visando a formação integral da pessoa, apta a interagir no 

mundo em que vive. 

O processo educativo não acontece apenas com a ordenação 

de fatos lineares, mas com o enfoque em grandes temas históricos que 

representaram importantes desdobramentos para a humanidade. Os objetivos a 

serem alcançados e os procedimentos adotados são fundamentais para que os 

temas escolhidos sejam coerentes com as atividades de cada série. 

A proposta para o ensino de História está baseada na 

construção e na troca de experiências entre os estudantes, na aquisição de 

conhecimentos que os tornem aptos a enfrentarem a competição social e 

profissional da sociedade, sem, contudo, precisarem se tornar simples 

decoradores de fatos e datas. 

Assim, na consecução destas metas, pretende-se utilizar como 

metodologia de ensino: aulas expositivas, trabalhos em grupo, pesquisas 

individuais, estudo dirigido, entre outras. 

 

Avaliação 

http://www.maededeus.edu.br/


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

108 
 

O processo avaliativo é um momento privilegiado para o 

estudante e para o professor. A avaliação, entendida como processo, se 

realizará no cotidiano da sala de aula na correção de tarefas, nos trabalhos em 

grupo, na participação nas aulas e na realização de provas.  

A sistemática adotada para as avaliações será a realização de, 

no mínimo, duas avaliações escritas em cada trimestre, visando a quantificação 

dos resultados da aprendizagem, aliada também com outros instrumentos que 

podem ser pesquisas bibliográficas, relatórios, entre outros. 
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14.7 Língua Portuguesa 

 

Justificativa 

O empoderamento social dá-se por meio da textualidade. Por 

meio dessa assertiva é que o trabalho de Língua Portuguesa se imprescindível, 

haja vista que o conhecimento da língua pátria não constitui meramente meio de 

comunicação entre sujeitos, mas forma de inserção e socialização dos sujeitos 

na sociedade, produzindo letramentos múltiplos, capazes de promover a 

compreensão identitária e relações de interação entre os sujeitos. 

Assim, o ensino de língua materna cria condições para o 

exercício da cidadania, proporcionando ao estudante o desenvolvimento da 

competência discursiva e utilização da língua em diferentes situações de 

interlocução. Conhecendo os mecanismos linguísticos que fazem com que a 

língua se efetive e produza sentidos, possibilitando, ao estudante, ampliar as 

competências de leitura e produção de textos. 

Conforme os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa 

(1997) é por meio da consolidação da competência discursiva a ser promovida 

nos anos finais do Ensino Fundamental o sujeito é “capaz de utilizar a língua de 

modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a 

diferentes situações de interlocução oral e escrita”. É possível, dessa forma, que 

se constituam práticas reais – orais e escritas - de linguagem. 

Cabe pensar, portanto, na linguagem como constitutiva das 

relações sociais e da identidade sócio-histórica dos sujeitos, uma vez que somos 

formados por práticas de linguagem que nos significam sob a ótica político, 

social, cultural, ético e estético, frente aos discursos que circulam na sociedade. 

Segundo os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa (1997, p.19), 

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o 
domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por uma 
comunidade linguística, são condições de possibilidade de plena 
participação social. Pela linguagem os homens e as mulheres se 
comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem pontos 
de vista, partilham ou constroem visões de mundo, produzem cultura. 
Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização 
social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de 
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contribuir para garantir a todos os estudantes o acesso aos saberes 
linguísticos necessários para o exercício da cidadania. 

Considerando que o aprendizado é adquirido e transmitido por 

meio da língua, um instrumento essencial de comunicação humana, o ensino da 

Língua Portuguesa tem a sua plena justificativa de ser. 

Nos primeiros anos do Ensino Fundamental a criança passa a 

descobrir de maneira gradual o universo sistemático da aquisição da leitura e da 

escrita. É importante que este processo ocorra de maneira fascinante, 

impulsionando a criança a se sentir sempre mais uma investigadora do seu 

próprio aprendizado. 

Ao iniciarmos este trabalho, ressaltamos um aspecto primordial 

que norteará toda a nossa prática pedagógica: o respeito à infância, a 

consideração das fases de desenvolvimento, com as suas nuances e 

modificações ao longo do percurso escolar dos nove anos do Ensino 

Fundamental. É importante que todos os fatores do processo de ensino e de 

aprendizagem estejam voltados para o que é significativo e atraente para o 

estudante, despertando o seu interesse, desde o ambiente, até as atividades 

mais simples do cotidiano escolar. 

A fim de se alcançar com êxito o processo de aquisição da leitura 

e da escrita, é importante priorizar um ambiente rico em recursos que favoreçam 

o contato da criança com o mundo escrito, pois como afirma Ferreiro (1992, p. 

34): “para alfabetizar é preciso ter acesso à língua escrita (tanto como para 

aprender a falar é necessário ter acesso à língua oral) [...]” 

Torna-se imprescindível, portanto, um espaço, dentro da sala de 

aula, para o contato com a leitura que aqui denominamos: o canto da leitura, 

composto de livros de literatura infantil, gibis, periódicos (revistas e jornais), bula 

de remédio, manual de instrução, cartas, produções dos próprios estudantes, 

jogos linguísticos, dicionário ilustrado, entre outros e de suma importância que 

este material seja explorado diariamente pelas crianças para que elas possam 

paulatinamente, descobrir a função social da escrita e a diferenciação das 

diversas tipologias textuais, aproximando-as da sua realidade sociocultural. 

Outro aspecto relevante é a presença de murais na sala de aula. Neles devem 
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estar afixados de maneira criativa e estimuladora as letras do alfabeto, a fim de 

favorecer a assimilação e a memorização. Os murais também servem para 

exposição de atividades dos estudantes e de materiais elaborados pelos 

professores. No que se refere à apresentação do alfabeto, é importante que seja 

mostrado nas suas diversas formas. Auxiliar a criança a compreender as 

diferenças existentes nas diversas formas de se escrever a mesma letra, faz 

parte do processo de letramento. 

Todo espaço de contato da criança deve estar impregnado das 

letras do alfabeto. Sendo assim consideramos relevante a fixação do alfabeto às 

mesas de trabalho das crianças em processo de alfabetização. O papel da 

escola como instituição sistematizada é oferecer os elementos necessários para 

a aquisição da leitura e da escrita. É errôneo afirmar que a criança aprenda o 

sistema de letramento somente a partir do momento em que ingressa no âmbito 

escolar. Ela vem de uma sociedade letrada onde o contato com a língua escrita 

permeia o seu cotidiano. Suas experiências no contexto familiar e social são o 

ponto de partida para a sistematização do processo de alfabetização. Este é um 

fator que o professor alfabetizador deve levar amplamente em consideração ao 

iniciar o seu trabalho pedagógico, como afirma Shumacher: 

Quanto mais bem organizada for à base de reconhecimentos prévios, 
mais fácil será o aprendizado não privilegiado4, Portanto, para melhorar 
suas aulas, os pedagogos devem saber quais conhecimentos 
anteriores os estudantes devem ter para que os objetivos didáticos 
sejam atendidos (2007, p. 27). 

A realidade de que a criança, ao ingressar no Ensino 

Fundamental, traz consigo uma “bagagem” sociocultural da língua escrita, 

impede o equívoco de que é a escola que ensina a criança a ler. Segundo 

Hoskisson, 

Talvez uma das maiores ilusões na educação, seja ideia de que 
ensinamos a criança a ler. A única coisa que realmente acontece é que 
lhe apresentamos os materiais de uma ou de outra forma, e ela própria 
os utiliza para resolver o problema da leitura (2003, p.185). 

                                                           
4 Ou seja, a aquisição de conhecimentos escolares, definidos pelos fatores sociais e culturais. Difere da 

aprendizagem privilegiada à qual o homem está predestinado, tais como, o domínio da própria língua 
materna, ou mesmo a capacidade de andar ereto.  
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Diante disto, como se desenvolve então o processo de 

letramento? Estudos recentes afirmam que o desenvolvimento neurológico está 

intimamente relacionado ao desenvolvimento psicológico e cultural (LIMA, apud 

LEAL, in MENTE E CÉREBRO, 2007). Decorrente deste, faz-se necessário o 

olhar atento do professor para cada estudante particularmente. Antes de tudo, 

como já salientamos acima quando tratamos do ambiente alfabetizador, é 

importante que a criança sinta-se acolhida no espaço escolar e que suas 

primeiras tentativas de escrita não sejam tolhidas pelo fato de estarem grafadas 

de forma incorreta de acordo com a gramática convencional. Se isso ocorrer, 

segundo Ferreiro (1992, p. 31), “a consequência inevitável é a inibição: as 

crianças não tentam ler nem escrever e, portanto, não aprendem.” 

Muitos são os estudiosos que se ocupam com o tema: Como o 
cérebro aprende. Em nosso país, há profissionais de diversas áreas que se 
dedicam à pedagogia neurocientífica5 em busca de melhores formas de ensinar 
e aprender. Suas conclusões são de imensa valia, notadamente para os 
primeiros anos da educação sistematizada. Uma pesquisa ressalta  

[...] a ideia de que é preciso educar a criança num ambiente acolhedor, 
que favoreça o uso de diferentes formas de expressão, jogos, 
apresentação de objetos coloridos e contato com novas experiências 
para estimular o desenvolvimento neuronal e ampliar conexões 
(CHEDID apud LEAL, in MENTE E CÉREBRO, 2007, nº 8, p. 16). 

 

Algumas das conclusões obtidas pela pedagogia neurocientífica 

são-nos conhecidas, como o fato de que na aquisição da leitura e da escrita todo 

o corpo está envolvido. Suas afirmações atestam que: 

As imagens mentais são desenvolvidas pelos sentidos e pelo 
movimento e, no caso, da escrita, visão, tato e movimento se 
combinam para, integrados, constituírem unidades imagéticas que 
compõem o sistema: de letras, sinais e pontuação [...]. Portanto, deixar 
de lado o uso restrito do lápis e do papel e utilizar o alfabeto de forma 
concreta (letras de cartão ou de madeira, por exemplo) é uma 
possibilidade de construir o aprendizado de forma mais eficaz (LEAL, 
in MENTE E CÉREBRO, 2007, nº 8, p.21 e 22). 

Em nossa proposta pedagógica destacamos a importância da 

manipulação do material de estudo que, no caso da alfabetização, são as letras. 

Dá-se ênfase aos jogos pedagógicos, tais como dominó, bingo, ludo, entre outros 

                                                           
5 O uso do termo pedagogia neurocientífica (em vez de neuropedagogia) é um esforço para valorizar a 

prática pedagógica e o suporte necessário à intervenção docente. (Revista: Mente Cérebro, nº 8, p.16) 
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e, não em último lugar ao contato com o texto escrito em suas mais variadas 

tipologias. 

Também a Educação Musical recebe um lugar privilegiado em 

nossa proposta pedagógica, pois acreditamos no que afirma Mustacchi (apud 

LEAL, in MENTE E CÉREBRO, 2007, p.23): “A alfabetização por meio da 

música, por exemplo, tem se mostrado extremamente eficaz.” Tanto a leitura 

como a escrita, poderão fazer parte do universo de domínio de um indivíduo 

somente a partir do momento em que se tornarem significativas. E como isso 

acontece? Para respondermos, apoiamo-nos na afirmação de Lima6 (apud Leal, 

in MENTE E CÉREBRO, 2007, p.23): 

Um campo de significação é uma rede de informações e experiências 
relacionadas entre si que constituem sentidos para o indivíduo e 
possibilitam a formação de outros significados. A aprendizagem do 
conhecimento formal ocorre se houver no procedimento pedagógico 
previsão de trazer o novo relacionado a um conhecimento prévio do 
indivíduo, o que facilita a construção de um novo significado. 

Desta constatação decorre um fator imprescindível no processo 

de ensino e aprendizagem: os conhecimentos prévios, já abordados acima, mas 

que, em virtude de sua importância, mencionamos novamente aqui, agora num 

contexto neuronal. De acordo com recentes pesquisas do cérebro humano, 

Shumacher7 (in MENTE E CÉREBRO, 2007, p. 27) afirma que: 

Para prática como a leitura, a escrita ou o cálculo, o cérebro humano 
não possui nenhum módulo de aprendizagem automático. Aprender 
requer conhecimentos preexistentes. Para que as crianças se 
apropriem do conceito físico de densidade, por exemplo, precisam, 
antes, saber lidar com ideias como peso e volume. Para aprender que 
as baleias não são peixes, mas mamíferos, antes devem compreender 
que os animais não são classificados de acordo com a sua aparência 
nem seu hábitat, mas sim de acordo com a forma de reprodução. 

Partindo deste pressuposto não se pode conceber o ensino de 

letras isoladas para que a criança adquira o sistema de letramento, uma vez que 

nenhuma letra sozinha possui significado. Portanto, começar o processo de 

                                                           
6 Elvira Souza Lima. Professora de história da escrita do Museu Metropolitano de Nova York e ex-

professora do Instituto e Psicologia da USP. 
7 Ralph Schumacher é professor de filosofia da Universidade Humboldt em Berlim e membro do 

Colegiado Científico Delmenhorst. 
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alfabetização ensinando letras isoladas gera dificuldades na aprendizagem. 

Outro aspecto de suma importância no processo de aquisição da leitura e da 

escrita é o desenvolvimento da oralidade. É fundamental que se abra espaço no 

ambiente escolar para que a criança conte histórias a partir da leitura de textos 

extravertais ou verbais, dependendo do grau de seu domínio da língua escrita; 

partilhe suas experiências no âmbito familiar e social nos mais variados 

contextos. Portanto, a hora da novidade, no início de cada aula, e participação 

ativa da criança no decurso da mesma, é fator primordial de todo o processo de 

ensino e de aprendizagem. 

De acordo com Sabine Kersebaum - redatora de Gehirn&Geist: 

Conversar com crianças de 6 anos pode ser linguisticamente tão 
complexo quanto conversar com adolescentes, em que pese a 
diferença de assuntos. Nessa fase, elas praticamente conhecem todo 
o sistema sonoro de sua língua materna, a gramática e a maior parte 
dos significados das palavras. Atividades como ouvir histórias e 
desenhá-las enriquecem o mundo infantil e favorecem o 
desenvolvimento cognitivo (KERSEBAUM, 2007, p. 87). 

Quando mencionamos anteriormente a importância do contato 

com as mais variadas tipologias textuais na sua presença real e agora acabamos 

de ressaltar a importância da oralidade, o fazemos por acreditar que, por meio 

destas práticas de leitura a escrita, a palavra ganha corpo e sentido para a 

criança e passa a constituir um conjunto de informações que denota o que se 

pensa. Seu saber permite uma diferenciação entre um falar “cotidiano” e um falar 

marcado pelas propriedades formais de um ato de leitura. 

De acordo com estudos mais recentes, o trabalho de 

alfabetização tomará como ponto de partida a escrita do próprio nome do 

estudante, pois segundo Ferreiro (1992, p.46) “essa escrita constitui uma palavra 

chave dentro da evolução [...]”. A autora menciona o grande leque de 

possibilidades de descoberta da escrita por meio do trabalho com o nome, 

favorecendo à criança perceber semelhanças e diferenças, gerando satisfação, 

por “descobrir uma extensão de sua própria identidade através da escrita” 

(FERREIRO, 1992, p.46) e conflito por querer compreender a razão do sistema 

de escrita. Este último se torna a mola propulsora para a aquisição do processo 

de leitura e escrita. 
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Um elemento que ainda gostaríamos de abordar neste conjunto, 

é a afirmação de que o desenho precede à escrita. Oportunizar as crianças 

experiências de contato e desenvolvimento da representação pictográfica é o 

ponto de partida para o desenvolvimento da linguagem escrita. A representação 

por meio de desenhos precede a representação do sistema de linguagem, ou 

seja, a escrita. 

Não podemos esquecer que os pré-requisitos para a 

alfabetização também fazem parte da avaliação diagnóstica do professor. O 

conhecimento destes pré-requisitos auxilia ao professor o entendimento das 

possíveis dificuldades encontradas pelos estudantes no início da alfabetização. 

Estes pressupostos são trabalhados e desenvolvidos na Educação infantil. 

Partindo desse pressuposto, destacamos as fases de 

desenvolvimento da escrita, de acordo com Emília Ferreiro: 

• Pré silábico 1: A criança associa o desenho à escrita, fazendo a leitura de 

símbolos dissociando a fala da escrita.; 

• Pré silábico 2: Nesta fase a criança continua dissociando a fala da escrita. 

Em seu registro há variantes entre símbolos e letras. Neste período a criança 

desenvolve o realismo nominal, associando a extensão da palavra ao 

tamanho do objeto ou ser. 

• Silábico: no nível silábico, a criança percebe que a escrita representa a fala 

e que esta última é constituída de sons. Nesta fase cada letra escrita pela 

criança representa, em seu pensamento, uma sílaba pronunciada. Contudo 

a letra escrita nem sempre representa o valor sonoro convencional. Ocorre, 

portanto, a utilização de um símbolo para cada sílaba.  

• Silábico-Alfabético: trata-se de um período de transição. Nesta fase a criança 

constata que uma letra para cada sílaba não é suficiente para a leitura. A 

relação termo a termo que realiza a faz perceber que faltam letras na escrita, 

então começa a escrever palavras com sílabas simples (consoante e vogal). 

Neste estágio a criança já faz relações de grafema e fonema e já decodifica 

textos simples. 

• Alfabético: Nesta fase a criança associa que cada letra corresponde a 

valores menores que é a sílaba e percebe, através da fala, que a palavra é 

formada por sílabas. Constata a existência de regras, já produz pequenos 

textos, lê e compreende o que lê.  
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Consciente destas fases do desenvolvimento no processo de 

aquisição da língua escrita cabe ao professor avaliar, planejar e executar 

intervenções para que a criança avance até chegar ao letramento. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/ 96 indica como objetivo da 

formação básica do cidadão o desenvolvimento da capacidade de aprender, 

tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

O ser humano se comunica pela linguagem nas suas diferentes 

formas: voz, mímica, sinais, códigos. As práticas de linguagem são diversas e 

possibilitam as pessoas refletir sobre ela, em situações significativas de 

interlocução. Sendo assim, as propostas didáticas de ensino de língua 

portuguesa organizam-se tomando o texto – oral e escrito, como unidade básica 

de trabalho, considerando a diversidade de textos que circulam socialmente. 

O processo de ensino e de aprendizagem em Língua Portuguesa 

exige um trabalho que leve o estudante a observar, perceber, descobrir e refletir 

sobre o mundo que o cerca e a interagir com seu semelhante por meio de 

inúmeras situações que o levem a perceber a importância, o alcance e as 

possibilidades da linguagem. Neste contexto, são consideradas as diferentes 

formas de expressão contidas, particularmente nas linguagens da cultura afro-

brasileira e indígena como constituinte e formadora da sociedade brasileira, 

conforme propõe a Lei 10.693/ 03 e a Lei 11.645/ 08. Notadamente, neste 

aspecto, a literatura, contemplada no Ensino Fundamental como Leitura e 

Interpretação de Texto asseguram que aspectos da história e da cultura que 

caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos 

étnicos, sejam conhecidos dos estudantes com a valiosa contribuição que estes 

deram nas áreas social, econômica e política do Brasil como, por exemplo, a 

obra Contos africanos dos países de língua portuguesa de Albertino BRAGANÇA 

et al. 

 

Objetivos 

O ensino da Língua Portuguesa tem como objetivo geral tornar 

o estudante capaz de interpretar e compreender os funcionamentos linguísticos, 
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de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais 

variadas situações, além de possibilitar a este compreender a Língua 

Portuguesa e suas variedades de uso em situações formais e informais, de modo 

integrado, inter-relacionando leitura interação e reflexão, a fim de que o 

conhecimento da língua possibilite a plena participação social por meio da 

resolução de problemas cotidianos, do acesso à informação e aos bens culturais. 

Como objetivos específicos visa proporcionar ao estudante: 

• Desenvolver os mecanismos de leituras necessários à interpretação e ao 

posicionamento crítico do texto lido, explicação do conteúdo implícito, 

levantamento de possibilidades, relações de causa e consequência, 

síntese; 

• Desenvolver a competência de leitura em textos de caráter prático 

(informativos publicitários, técnicos et.) que circulam no meio social; 

• Compreender os elementos linguísticos referentes à morfologia da língua 

como produtores de sentido e intencionalidades em diferentes práticas 

sociais (gêneros diversos) e usos a partir de uma perspectiva semântica e 

discursiva da linguagem; 

• Conhecer o estudo da sintaxe da língua em sua relação com 

funcionamentos de sentidos, compreendendo as funções das estruturas 

sintáticas na produção de sentidos concretos em diferentes esferas de 

interação; 

• Conceituar e identificar classes de palavras; 

• Apropriar-se de regras que orientam a ortografia, pontuação e acentuação; 

• Conhecer os princípios de seleção e combinação das palavras; 

• Relacionar textos, observando semelhanças e diferenças quanto ao gênero 

e ideias; 

• Aprimorar a oralidade por meio da leitura exercitando a entonação, 

pontuação e ênfase; 

• Desenvolver habilidades de leitura de textos não verbais: ilustrações, 

pinturas e outros; 
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• Debater temas pertinentes, propostos pelos textos lidos desenvolvendo a 

capacidade de expressão e argumentação; 

• Produzir textos de diferentes gêneros, cuja estrutura e organização 

(ordenação de ideias, clareza, coerência, coesão, desenvolvimento), 

permitam considerá-los como texto; 

• Reconhecer os elementos estruturais da narrativa; 

• Compreender a estrutura da poesia e os aspectos sonoros; 

• Contribuir para o desenvolvimento de uma visão não preconceituosa em 

relação às variedades linguísticas divergentes do padrão culto. 

Vale ressaltar, ainda, a importância de levar o estudante a refletir 

sobre os aspectos normativos do português e compreender que escrever as 

palavras de acordo com a norma culta, não significa apenas escrever de acordo 

com as regras estabelecidas, observando acertos e erros, mas também 

demonstrar seu grau de instrução, de cultura adquirida, elaborando significados 

e assumindo de fato sua capacidade de ler e escrever. 

 

Conteúdos estruturantes – Anos Iniciais 

Os conteúdos estruturantes da disciplina de Língua Portuguesa 

no Ensino Fundamental contemplam as áreas de leitura e interpretação de texto, 

redação e gramática. Portanto, assim seguem discriminados: 

 

Leitura e Interpretação de Texto 

• Contos de fadas 

• Fábulas 

• Adivinhas 

• Anedota 

• Parlendas 

• Anúncio 

• Cartazes 

• Bibliografia 

• Classificados 
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• Listas em geral 

• História em quadrinhos 

• Diálogo 

• Provérbios 

• Textos extraverbais 

• Receitas 

• Bulas de remédio 

• Poemas 

• Carta pessoal 

• E-mail 

• Relatos pessoais 

• Crônicas 

• Debates 

• Entrevista 

• Gráficos  

• Notícia 

• Reportagem 

• Resumo 

• Tabela 

• Roteiro teatral 

• Textos de opinião 

Redação 

• Acróstico 

• Lista 

• Convite 

• Reconto 

• Anúncio 

• Bilhete 

• Cartaz 

• Classificados 

• História em quadrinhos 
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• Fábula 

• Receita 

• Carta pessoal 

• Carta de reclamação 

• Carta de solicitação 

• Diário 

• Relato 

• Notícia 

• Reportagem 

• Entrevista 

• Poema 

• Resumo 

• Texto de opinião 

Gramática 

• Alfabeto 

• Vogais e consoantes 

• Ordem alfabética 

• Letra e som 

• Sinônimos e Antônimos 

• Dificuldades ortográficas: D/T, B/P, C/G, C/QU, M antes de P e B e M final, 

F/V, G/GU, R/RR, S/SS, C/Ç, S/Z, H inicial, CH, LH, NH, H inicial, Oso/ 

osa, Al/ el/ il/ ol/ ul,Ce, ci, ça, ço, çu ;Ês , esa, Ez , eza, O, ou, e , ei, sc, 

sç 

• Encontro consonantal e encontro vocálico 

• Dígrafo 

• Hiato, ditongo e tritongo 

• Número de sílabas  

• Separação de sílabas 

• Identificação da sílaba tônica 

• Classificação da sílaba tônica 

• Sinais gráficos 
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• Acentuação gráfica 

• Regras de acentuação 

• Frase 

• Tipos de frase (negativa, afirmativa, exclamativa, interrogativa) 

• Sinais de pontuação 

• Substantivo - Classificação dos substantivos (simples e composto/ 

primitivo e derivado/ singular e plural) 

• Classificação dos substantivos (epiceno, sobrecomum/ comum de dois 

gêneros/ concretos e abstratos) 

• Gênero, Número e Grau do substantivo  

• Adjetivo: gênero, número e grau (comparativo e superlativo) 

• Adjetivo pátrio / Locução adjetiva 

• Artigo 

• Numeral 

• Advérbio 

• Interjeição 

• Preposição 

• Pronomes - Pronome pessoal do caso reto e  do  caso oblíquo, possesivo, 

demonstrativo e indefinido 

• Verbos: Presente, Passado e Futuro (modo indicativo: 1ª, 2ª e 3ª 

conjugação) 

• Sujeito e predicado 

 

Conteúdos estruturantes – Anos Finais 

Leitura e Interpretação de texto 

▪ Gêneros textuais literários: conto, crônica, poemas, relatos, epopeia e 

romance. 

▪ Miniconto 

▪ Narrativas fantastáticas 

▪ Textos jornalísticos: notícia, entrevista, reportagem, editorial 

▪ Relato de experiência vivida, de fatos reais e ficcionais 
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▪ Relato: diário e autobiografia 

▪ Charges 

▪ Artigos de opinião 

▪ Crônica argumentativa  

▪ Textos descritivos 

▪ Textos expositivos 

▪ Literatura de cordel e música 

Gramática 

• Acentuação gráfica 

• Dificuldades ortográficas 

• Classes gramaticais 

• Estrutura e formação das palavras 

• Termos do Período Simples (Sujeito, Predicado, Transitividade Verbal, 

complementos Verbias, Complemento Nominal, Predicatico do Sujeito, 

Predicativo do Objeto, Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto e 

vocativo). 

• Frase, Oração e período. 

• Período composto por coordenação - Orações coordenadas 

• Período composto por subordinação 

• Orações subordinativas substantivas 

• Orações subordinativas adjetivas 

• Orações subordinativas adverbiais 

• Orações subordinadas reduzidas 

• Concordância nominal 

• Concordância verbal 

• Regência Verbal 

• Regência Nominal 

• Colocação pronominal 

• Crase 

• Variantes linguísticas 

Redação 
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• Apelos da publicidade 

• Componentes básicos da argumentação 

• Construção da verossimilhança 

• Construção do humor 

• Descrição de personagem e de cenário 

• Diferentes modos de descrever 

• Elementos do debate 

• Elementos estruturais do gênero crônica 

• Entrevista 

• Espaço e forma nos poemas 

• Estrutura do texto 

• Estruturas argumentativas 

• Estruturas do texto expositivo 

• Estruturas expositivas 

• Gênero fábula: linguagem e estrutura. 

• Gênero paródia: estrutura 

• Gênero poesia: recursos estilísticos na poesia 

• Gênero teatro: história e características dos textos teatrais 

• Gêneros crônica e romance: elementos estruturais  

• História em quadrinhos: onomatopeias 

• Imagens em poemas 

• Imagens que explicam 

• Narrador 

• Narrativa jornalística e narrativa literária: 

• Outras linguagens: ilustrações e fotografia 

• Outras linguagens: pintura, música, charge, cartum. 

• Personagem no texto narrativo 

• Ponto de vista da narrativa 

• Recursos da linguagem poética 

• Recursos da linguagem publicitária 

• Reestrutura e reescrita textual 
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• Reportagem e notícia 

• Semelhanças e diferenças 

• Texto expositivo e argumentativo 

• Tipologia textual: descrição 

• Tipologia textual: narração 

 

Estratégias Metodológicas 

Considerando os diferentes conhecimentos da língua e sua 

interrelação com práticas cidadãs, os textos abordados em sala de aula serão 

variados e as questões propostas exigirão reflexão crítica, por meio de 

discussões, envolvendo o cotidiano dos estudantes, pois leitura, compreensão e 

produção de textos configuram um processo inserido na experiência de leitura 

que cada um adquire ao longo de sua caminhada. 

Para tanto, haverá a exposição dos conteúdos, a 

problematização e a sistematização por meio da resolução de exercícios escritos 

e/ou orais, pesquisas, debate em sala de aula, interpretação de textos vinculados 

à análise linguística, trabalho com linguagens diversas, jogos e dinâmicas, 

leituras na biblioteca , exposição oral e estudos orientados, além de dinâmicas 

individuais e  em grupos , bem como prática de leituras reflexivas em sala de 

aula e exposição dialógica e,  ainda,  um concurso de Soletração. 

 

Avaliação 

A avaliação será contínua e considerada como um processo por 

meio do qual o professor estará observando os resultados obtidos no decorrer 

de cada trimestre e contemplará: 

• Avaliações trimestrais individuais de Leitura, Gramática e Produção de 

texto; 

• Avaliações de recuperação de conteúdos estruturantes por meio de 

atividades solicitadas em sala de aula e realizadas ao longo de cada 

trimestre (individuais/ duplas); 

• Lista de exercícios referente aos conteúdos estruturantes da disciplina; 
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• Exposições orais por meio de seminários e análises textuais e linguísticas; 

• Jogos, atividades interativas e gincanas em grupo ou duplas. 

Referências 
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de Janeiro: Lucerna,2000. 
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Educação, 1996. 
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Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna. 3. ed. São 
Paulo: Cortez, 2002. 
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KLEIMAN, Ângela. Os significados do letramento: uma nova perspectiva 
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SCIENTIFIC PUBLISHING COMPANY. Mente e Cérebro, Alemanha, nº 8, 2007. 

RYAN, Maria Aparecida. Conjugação dos verbos em Português. São Paulo: 
Ática, 1999. 

ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática normativa da língua portuguesa. 
43. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003. 

 

14.8 Matemática 

 

Justificativa 

A Matemática é uma linguagem universal que permite explicar e 

descrever os fenômenos do cotidiano, do mais simples ao mais complexo; além 

de estruturar, desenvolver e organizar o raciocínio lógico dedutivo, ou seja: 

entendemos a Matemática como uma ferramenta para a vida cotidiana. 

Objetivos 

O objetivo da disciplina de Matemática é permitir que os 

estudantes desenvolvam capacidades de natureza prática para lidar com a 

atividade matemática, o que lhes permite reconhecer problemas, buscar e 

selecionar informações para futuras tomadas de decisões. 

Conteúdos Estruturantes – Anos Iniciais 

Os conteúdos de Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental contemplam as áreas da álgebra e da geometria. Considerando 

estas áreas, os conteúdos propostos são: 

Álgebra 

• Adição com e sem reagrupamento 

• Adição e subtração de frações com denominadores iguais 

• Adição e subtração sem reserva 

• Adição, subtração, multiplicação e divisão 

• Adição e subtração de frações com denominadores iguais e diferentes 

• Cálculo mental 

• Cédulas e moedas – introdução 

http://www.maededeus.edu.br/
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• Coleta de dados 

• Comparação de quantidades 

• Comprimento, largura e altura 

• Décimo, centésimo e milésimo 

• Dezena e meia dezena 

• Divisão 

• Divisão (divisor com três algarismos) 

• Divisão com dois algarismos  

• Divisão com zero intermediário no quociente 

• Divisão por estimativa 

• Divisão (divisor com dois algarismos e prova real ) 

• Divisibilidade 

• Divisor de um número 

• Dúzia e meia dúzia 

• Expressões numéricas 

• Fração - quantidade 

• Fração de um número 

• Fração decimal 

• Fração própria e imprópria  

• Frações decimais 

• Frações equivalentes 

• Gráfico de barras: interpretação e construção 

• História do número 

• Identificação de números  decimais 

• Identificação de números racionais 

• Interpretação de tabelas e gráficos de barras 

• Leitura de rótulos 

• Máximo divisor comum 

• Medida de tempo (transformação dos minutos em horas e vice-versa) 

• Medidas de capacidade (múltiplos, submúltiplos e transformação de uma 

unidade de medida para outra) 
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• Medidas de comprimento (múltiplos submúltiplos e transformação de uma 

unidade de medida para outra) 

• Medidas de massa (múltiplos, submúltiplos e transformação de uma 

unidade de medida para outra) 

• Medidas de superfície 

• Medidas de tempo (ano, década e século) 

• Medidas de tempo: hora (inteira e meia) e calendário 

• Medidas de volume 

• Metro e centímetro 

• Mínimo múltiplo comum 

• Multiplicação 

• Multiplicação (multiplicador com dois algarismos e prova real ) 

• Multiplicação (dobro e triplo) 

• Multiplicação com três algarismos no multiplicador 

• Multiplicação de frações 

• Multiplicação decimal na reta numérica  

• Multiplicação por 10 , 100 e 1000 

• Multiplicação por decomposição 

• Múltiplos 

• Noção de medidas de comprimento, altura, peso (quilo), distância, volume 

(litro) e tempo (horas e calendário) 

• Numerador e denominador 

• Números até 500 

• Números decimais 

• Números ordinais  

• Números pares e ímpares 

• Números primos 

• Números romanos  

• Operações com números naturais; arredondamentos e estimativas 

• Ordem de classes 

• Ordem dos números 
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• Pesquisa estatística 

• Porcentagem   

• Probabilidade 

• Problemas envolvendo as quatro operações 

• Quadro de ordens (centena, dezena e unidade) 

• Sequência numérica 

• Significados e tabuadas 

• Simplificação de frações 

• Sistema de numeração decimal, egípcio, romano, indo -rábico 

• Sistema de numeração: Unidade, dezena e centena 

• Sistema monetário brasileiro 

• Situações problemas 

• Subtração com e sem reservas (dezena e unidade) 

• Sucessor e antecessor 

• Tabelas: interpretação e construção 

• Transformação de frações 

• Valor do termo desconhecido 

Geometria 

• Ângulos 

• Figuras Geométricas 

• Formas geométricas 

• Linhas retas e curvas 

• Losango 

• Mosaicos 

• Perímetro no quadrado, retângulo e triângulo 

• Plantas e maquetes  

• Poliedros 

• Polígonos 

• Pontos, retas e planos 

• Quadriláteros 

• Semelhanças e diferenças 
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• Simetria 

• Sólidos geométricos 

• Triângulos 

• Vértices, arestas e faces de formas geométricas 

• Vistas e mapas 

Conteúdos Estruturantes – Anos Finais 

Como nos anos iniciais, os conteúdos de Matemática nos anos 

finais do Ensino Fundamental contemplam as áreas da álgebra e da geometria. 

Considerando estas áreas, os conteúdos propostos são: 

Álgebra 

• Divisibilidade: múltiplos e divisores. 

• Equações do segundo grau 

• Equações e sistemas de equações do 1º grau. 

• Expressões algébricas -monômios e polinômios 

• Frações 

• Funções do primeiro grau 

• Funções quadráticas 

• Grandezas e medidas. 

• Introdução à estatística 

• Introdução à probabilidade 

• Leitura e interpretação de gráficos 

• Numerais decimais. 

• Números Inteiros. 

• Números Naturais 

• Números Racionais. 

• Números reais 

• Potenciação 

• Produtos notáveis 

• Proporcionalidade. 

• Radiciação 
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• Sistemas de numeração 

Geometria 

• Ângulos e Polígonos 

• Área de polígonos 

• Áreas planas. 

• Áreas, ampliação e redução de figuras. 

• Círculo e circunferência 

• Estudo dos triângulos 

• Figuras geométricas 

• Polígonos. 

• Quadriláteros e triângulos. 

• Relações métricas no triângulo retângulo. 

• Relações trigonométricas no triângulo retângulo. 

• Retas e ângulos. 

• Semelhança de triangulos 

 

Estratégias metodológicas 

Dentre as inúmeras possibilidades de trabalho com o ensino da 

Matemática, priorizar-se-á: 

• Trabalhar de forma diversificada, estimulando novas ideias, despertando 

a intuição matemática; 

• Ministrar aulas expositivas e dialogadas; 

• Promover atendimentos e observações individuais e coletivos; 

• Utilizar, de forma adequada e responsável ipad, calculadoras e 

computadores, mostrando sempre a importância de tais objetos na 

sociedade; 

• Estimular o raciocínio lógico, a criação e a responsabilidade com o ensino 

(pode ser feito através de pesquisas, apresentações de trabalhos, jogos, 

desafios matemáticos). 

 

Avaliação 
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Como a matemática faz parte de um programa a ser cumprido 

junto com outras disciplinas que fazem parte do currículo básico, é preciso que 

ao elaborar uma Avaliação (independente do modelo), o professor saiba 

respeitar as dificuldades e também as potencialidades dos educandos, 

cobrando, de maneira coerente, somente o que é necessário ao conhecimento. 

Igualmente importante é não deixar de oportunizar meios para que os estudantes 

que tenham facilidade na disciplina possam desenvolver, aprimorar e consolidar 

ainda mais o conhecimento matemático.   

Referências 

DI PIERRO NETTO, S.; SOARES. E. Matemática em atividades. São Paulo: 

Scipione, 2002.  2- GIOVANNI, J. R.; GIOVANNI J. R., JR. Matemática: pensar 

e descobrir. São Paulo: FTD, 2000. 

BRASIL. Lei n. 9394, 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Brasília: Editora do Brasil, 1996. 

 

Na sequência, passamos a apresentar a proposta da Parte 

Diversificada da Matriz Curricular. 

As disciplinas de  LEM – Alemão, Inglês e  Espanhol, do 6ºano 

ao Ensino Médio, serão ofertadas por Níveis equivalentes ao conhecimento do 

educando, fundamentado no Artigo 24, inciso IV da LDB 9394/96.  

 

14.9  Estudo Dirigido e Atividades Avaliativas 

 

                          É um componente curricular que deve favorecer o 

desenvolvimento de capacidade de estudar individual ou em grupo dos 

estudantes, sob orientação de um professor, abordará tópicos específicos dos 

conteúdos curriculares. Os conteúdos abordados devem ser definidos a partir de 

uma proposta de trabalho elaborada pelos professores. 

 

Objetivos: 

- Criar estratégias para o desenvolvimento da autonomia dos educandos;  
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- Favorecer o domínio de técnicas, ferramentas sobre como estudar; 

- Possibilitar recuperação de conteúdos; 

- Desenvolver técnicas de estudos individuais e em grupos. 

 

Bibliografia:  

A bibliografia é variável, de acordo com o conteúdo/ componente curricular 

envolvido. 

 

14.10  Filosofia 

 

Justificativa 

Partindo do pressuposto que a educação ideal visa o 

desenvolvimento integral do ser humano, a disciplina de filosofia constitui um 

baldrame importante sobre o qual se constrói o edifício do saber, uma vez que 

abre o campo de discussão sobre as diversas realidades do mundo físico, social, 

psíquico e espiritual em que o indivíduo está envolvido desde a sua inserção no 

mundo. O pensamento filosófico permite que o ser humano saiba posicionar-se 

de modo coerente e razoável diante da confrontação com a sociedade e consigo 

mesmo, saindo da condição de mero espectador da própria história.  

O processo de ensino-aprendizagem da filosofia nos Anos Finais 

do Ensino Fundamental  pretende iniciar o aluno no campo da investigação 

filosófica de modo que as suas faculdades cognitivas sejam desenvolvidas 

gradualmente para o pensar crítico e reflexivo, aprimorando a apreensão dos 

conceitos e valores que lhe são apresentados no contexto escolar, familiar e 

social.  

O homem, sendo um ser racional e espiritual, possui o pensar 

como algo inato em sua natureza, contudo não é suficiente que ele exerça esta 

capacidade de modo quase involuntário, mas é preciso que a desdobre em toda 

sua potencialidade.  
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Como afirma Lipman (1994, p. 34 e 35): 

 

O pensar é natural, mas também pode ser considerado uma habilidade 
passível de ser aperfeiçoada [...] O problema pedagógico é, ao menos 
no primeiro estágio, transformar a criança que já pensa numa criança 
que pensa bem [...] O objetivo de um programa de habilidades de 
pensamento não é transformar as crianças em filósofos, em tomadores 
de decisões, mas ajudá-las a pensar mais, ajudá-las a serem 
indivíduos mais reflexivos, ajudá-las a terem mais consideração, a 
serem mais razoáveis. 

 

                           O trabalho filosófico começa com a investigação rigorosa do 

conhecimento, com a observação e análise daquilo que já foi estabelecido na 

busca de outros conceitos e valores. O exercício do pensamento filosófico 

permite que o estudante ultrapasse o nível do senso comum estabelecendo uma 

nova visão de mundo, sendo esta respaldada em argumentos e razões 

ponderados e não apenas como produto de informações repassadas 

automaticamente pelo meio no qual está inserido. 

                                O papel do professor neste contexto é instigar e auxiliar o 

educando na descoberta de novos caminhos de investigação, a fim de que ele 

mesmo possa ser agente ativo da sua própria educação nas diversas áreas do 

conhecimento.  

                                 Segundo Dalva Garcia, professora do Centro Brasileiro de 

Filosofia para Crianças (2008): 

 

Mesmo quando despida de sua terminologia técnica e da história de 
seus sistemas, a filosofia retém sua ênfase na discussão de ideias de 
forma organizada, o que é importante para os alunos e para os alunos 
e para os professores, não é suficiente que os alunos simplesmente 
aprendem o conteúdo das disciplinas. É preciso que aprendam a 
pensar historicamente para aprender história, ou a pensar 
matematicamente para aprender matemática. 
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                                     A preocupação que se encontra implícita num diálogo 

filosófico é a busca da verdade, a desclassificação e a ‘re-classificação’ dos 

conceitos, a busca de novos valores do cotidiano e não uma mera disputa 

argumentativa. O diálogo filosófico faz a ponte entre o senso comum e o 

pensamento crítico se configurando como um trabalho ‘de fazer com que as 

crianças aprendam a estimar em vez de adivinhar, avaliar em vez de preferir, 

classificar em vez de agrupar, inferir logicamente em vez de simplesmente fazer 

inferências e a associar conceitos compreendendo seus princípios’,  nas 

palavras do educador Vitor Casimiro. 

 

Objetivos 

                                    Os objetivos da disciplina nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental  estão voltados à formação do estudante nos conceitos básicos da 

filosofia, tendo em vista o processo de aprimoramento da construção cognitiva. 

Por isso, os seguintes objetivos visam contribuir no processo de ensino e de 

aprendizagem do educando, a fim de que este possa:  

  

• Desenvolver a habilidade do pensar bem; 

• Fazer conexões e estabelecer distinções; 

• Desdobrar a criatividade e o pensamento crítico; 

• Avaliar objetiva e razoavelmente informações e situações da vida 
cotidiana; 

• Lidar reflexivamente com relações entre fatos e valores;  

• Desenvolver o senso estético; 

• Ampliar a capacidade de abstração e interpretação; 

• Desenvolver o movimento lógico da argumentação; 

• Possibilitar a compreensão acerca de conceitos básicos e universais tais 

quais: liberdade, verdade, justiça, entre outros.  

 

Conteúdos estruturantes - Anos Finais 

Os conteúdos de filosofia a serem trabalhados nos Anos Finais do  Ensino 

Fundamental  têm a finalidade de introduzir critérios no processo de 
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desenvolvimento do pensar, a fim de que o educando seja capaz de lidar de 

modo efetivo com tarefas cognitivas imediatas, descobrindo por ele mesmo as 

novas possibilidades que a habilidade do pensar reflexivo, razoável e ponderado 

lhe proporciona. Sendo assim, os conteúdos introduzidos abordam questões 

gerais de epistemologia, lógica, política, estética, ética e metafísica segundo o 

nível de compreensão dos alunos nos respectivos anos, não adotando de forma 

específica, nenhum programa pré-estabelecido. Neste tocante, o professor 

permanece com a liberdade de recorrer a vários autores, sem necessariamente 

estar vinculado a um material específico. 

 

O que é a Filosofia 

Utilidade da Filosofia 

A reflexão Filosófica 

A Teoria do Conhecimento 

Construção de Ideias 

Mitos, histórias e fábulas 

Os primeiros filósofos 

Fundamentos das regras, normas e leis 

O bom senso 

A lógica das coisas 

O pensamento crítico 

Ceticismo, racionalismo e verdade 

Valores: justiça, verdade e bondade 

Liberdade e Responsabilidade 

O que é Filosofia e para quê serve 

O nascimento da Filosofia e o legado Grego 

Os primeiros Filósofos 

Mitos, histórias e fábulas 

A preocupação com o conhecimento 

Investigação sobre a teoria do conhecimento 

A verdade como um valor 

http://www.maededeus.edu.br/
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A capacidade humana de conhecer a verdade 

Juízo de valor 

Virtude 

Liberdade e responsabilidade 

O que é Filosofia – Reflexão Filosófica; Utilidade da Filosofia 

Ética e sociedade – Regras/Normas;Costumes/Hábitos; Bem/mal 

Relações de poder – A Organização Social, o Poder e a Cidadania 

Estética e Arte 

Cultura e Diversidade 

A escolha do que queremos ser e fazer e a ética profissional 
 

Estratégias metodológicas 

 

                    Incentivar o pensamento filosófico em crianças e adolescentes 

requer uma habilidade do professor que vai além da simples didática, mas que 

exige dele um certo dinamismo e perspicácia para levantar temas e questões 

que captem a atenção do aluno, envolvendo-o na elaboração das discussões de 

modo efetivo. Atualmente isso não constitui uma tarefa fácil, uma vez que a 

maioria das pessoas está acostumada a receber um grande número de 

informações e repassá-las automaticamente sem sequer refletir na sua natureza, 

consistência ou veracidade. Considerando esta realidade, o professor deve 

procurar os recursos mais variados para facilitar a interação do aluno com a 

disciplina, tais quais: atividades artísticas, trabalhos de campo, recursos da 

mídia, entre outros. Além disso, se for pertinente ao conteúdo há a possibilidade 

de se adotar uma novela filosófica para desenvolver melhor o tema trabalho. Um 

meio que pode  auxiliar  consideravelmente o professor em sala de aula é o 

emprego da Pedagogia do Movimento, uma  das  cinco estrelas  condutoras do 

Sistema Pedagógico de Schoenstatt, que desdobra sua prática como um 

processo vital.  

Strada e Pontes apud Lawand (1998, p. 95-100) afirmam que:  
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Esta pedagogia exige do educador uma grande flexibilidade, 
capacidade de se adaptar a novas situações, espírito criativo e 
sensibilidade psicológica, para captar as necessidades pessoais e 
ambientais. [...] A Pedagogia do Movimento também se preocupa com 
a atmosfera ou o ambiente da comunidade na qual se realiza a 
educação. É de primordial importância que o educador saiba promover 
e apoiar correntes de vida que impregnem e mobilizem todos os que 
partilham dos mesmos valores. 
 

 
A Pedagogia do Movimento contribui enormemente no processo 

de ensino e de aprendizagem, promovendo novos impulsos e iniciativas para o 

desenvolvimento do pensamento filosófico. 

 

Utilizamos como procedimentos metodológicos: 

• Aula expositiva; 

• Aula prática pertinente ao tema: desenho, colagem, modelagem, etc. 

• Trabalho em grupo; 

• Oficinas; 

• Contação de histórias; 

• Jogos e dramatizações; 

• Pesquisa. 

 

Avaliação 

A avaliação da presente proposta será realizada num processo 

contínuo e dinâmico, onde o professor poderá estimar o nível de aproveitamento 

e internalização de conteúdos dos estudantes através da participação efetiva das 

mesmas na atividade proposta, na interação e cooperação com os demais 

membros do grupo escolar, na assiduidade nas aulas, bem como no 

desempenho nas avaliações escritas dos conteúdos desenvolvidos e na 

configuração e elaboração do caderno de atividades.   
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Para tanto, o professor deve proporcionar situações de ensino e de 

aprendizagem em que seus educandos sejam estimulados a interagir e cooperar 

por livre iniciativa, envolvendo-se criadoramente com a disciplina. Isso supõe a 

observação atenta ao progresso e evolução do aluno durante o processo de 

trabalho, uma vez que o desenvolvimento do raciocínio e o aprimoramento da 

habilidade de pensar variam de acordo com a particularidade de cada indivíduo. 

 

Referências 

CASIMIRO, Vitor. A criança é um grande pesquisador. Disponível em: < 
http://primeirainfancia.org.br/%E2%80%9Ca-crianca-e-um-grande-
pesquisador%E2%80%9D/>. Acesso em: 30/10/2018. 

GARCIA, Dalva. Filosofia para iniciantes. Disponível em: 
<http://www.educacional.net/entrevistas/entrevista0050.asp>. Acesso em 
30/10/2018. 

LAWAND, Dioneia e BERTAN, Levino. A pedagogia schoenstattiana e o 
Colégio Mãe de Deus: contribuições para a história da educação brasileira. São 
Paulo: Arte & Ciência, 1998. 

LIPMAN, Mathew. O pensar na educação. Trad. de Ann Mary. Fighiera 
Perpétuo. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.  

 

14.11 L.E.M. Alemão 

 

Justificativa 

Nas abordagens de línguas estrangeiras modernas 

consideramos a concepção de língua como um instrumento e não somente como 

um fim em si próprio. Elaborando um projeto da Língua Alemã como Língua 

estrangeira para crianças brasileiras, unimos os pressupostos comunicativos às 

aquisições de conhecimentos de cultura, história, geografia e arte. 

A aplicação da visão do mundo tem como resultado uma maior 

compreensão da própria realidade cultural e linguística. É fundamental que a 

mesma venha contribuir para despertar a percepção e a curiosidade das crianças 

e adolescentes quanto às semelhanças e diferenças entre a língua materna e a 

língua estrangeira, ampliando a compreensão de sua identidade social.  

http://www.maededeus.edu.br/


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

140 
 

O patrimônio histórico do Colégio Mãe de Deus e seu Sistema 

Pedagógico têm suas raízes na Alemanha. As exigências do mercado de 

trabalho, os estudos em nível superior num mundo cada vez mais globalizado, 

as influências multiculturais no Brasil nas diversas regiões e o intercâmbio 

internacional almejado por nossos jovens, confirmam a necessidade de oferecer 

mais do que uma língua estrangeira aos adolescentes. 

Ensinar língua estrangeira para crianças e adolescentes requer 

atenção especial em relação à oralidade nos anos iniciais e à estrutura nos anos 

finais do Ensino fundamental. Quanto mais jovem o aprendiz, maior sua 

predisposição para atividades em que o uso da língua envolva diretamente a 

oralidade. As atividades com foco na oralidade favorecem a percepção da 

cadência rítmica da língua, já a estrutura aperfeiçoa os conhecimentos teóricos. 

 

Objetivos 

O ensino de L.E.M. Alemão no Ensino Fundamental apresenta 

os seguintes objetivos: 

• Ampliar a compreensão escrita, através da leitura de textos; 

• Ampliar sua produção oral, através do uso de estruturas simples; 

• Ler e entender textos de natureza diversa, aumentando seu universo 

cultural; 

• Redigir pequenos textos, conforme estruturas aprendidas; 

• Ampliar e adquirir habilidades de leitura, expressão e compreensão de 

textos, gramática centralizada nos textos; 

• Compreender a importância da Língua em seu cotidiano; 

• Compreender as diferenças socioculturais entre Brasil e Alemanha; 

• Produzir vídeos curtos, podcasts, músicas e jogos; 

• No final do Fundamental, estar apto para prestar a prova de proficiência Fit 

in Deutsch 1 do Instituto Goethe. 
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Conteúdos Estruturantes – Anos Iniciais 

▪ Alfabeto 

▪ Agradecimento: Danke (obrigado) 

▪ Animais de estimação 

▪ Artigo indefinido ein, eine, ein 

▪ Artigos der, die e das 

▪ Atendimento à solicitação utilizando: “Ich bin hier.” (eu estou aqui) 

▪ Atividade onde dizem ao amigo o que fazem 

▪ Compreensão auditiva: onde as pessoas estão, locais: piscina, rua e 

floresta. 

▪ Conjugação da 1º, 2º e 3 º pessoas do singular 

▪ Cores: Blau, Rot, Orange, grün e gelb (azul, vermelho, laranja verde e 

amarelo); 

▪ Cumprimento e despedida com o acréscimo da pergunta: Wie geht’s? 

(como vai?) e a resposta: gut (bem) e nicht so gut (não tão bem); 

▪ Cumprimento e despedida;  

▪ Família (pais) 

▪ Frase: das ist .......; (isto é...) 

▪ Saudações: “bom dia, boa tarde, boa noite”; “como você se chama?”, saber  

perguntar  e responder; 

▪ Materiais escolares em alemão 

▪ Nomes alemães conhecidos (meninos e meninas) 

▪ Números de 1 a 7; 

▪ Pergunta: “Was machst du gern im Deutschunterricht?” (o que você gosta 

de fazer na aula de alemão?) E resposta utilizando o gern(gostar) e o nicht 

gern (não gostar) 

▪ Pergunta: Wer bist du? (quem é você?) e resposta: ich bin... (eu sou...); 

▪ Respostas diretas: Ja/Nein (sim e não) 

▪ Uso do vocábulo “bitte” (por favor) 

▪ Verbos: (falar, cantar, pintar, escrever, ler, jogar, contar, ouvir e aprender. 

(estudantes dizem o que fazem na aula utilizando estes verbos); 

▪ Vocábulos: Mädchen (meninas) e Jungen (meninos); 
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Conteúdos Estruturantes – Anos Finais 

• Alimentos de que gosta e de que não gosta, comparativo e superlativo do 

gern; 

• Animais; 

• Apresentação pessoal; 

• Artigo definidos e indefinidos no dativo; 

• Artigos definidos, indefinidos e de negação; 

• Coisas que agradam e não agradam; 

• Conjugação de verbos regulares, irregulares e modais; 

• Declinação de adjetivos, descrição de nomes e pessoas, dizer a opinião 

sobre determinado assunto vestuário 

• Descrever uma escola 

• Descrição de um cômodo 

• Dizer planos e desejos, frases coordenativas, e subordinativas, uso do 

“dass” (que) e “weil” (porque); 

• Doenças: como dizer ao médico o que sente; 

• Elaborar um convite, falar sobre uma festa, planejar uma festa;  

• Expressar preferências; 

• Falar sobre amizade, oferecer e pedir ajuda, dizer qualidades; 

• Falar sobre mídias eletrônicas, marcar um compromisso, formular regras; 

• Falar sobre o tempo, clima; 

• Falar sobre sentimentos; 

• Falar sobre uma cidade e descrever um caminho; 

• Família; 

• Férias, planejar, prós e contras. 

• Imperativo na segunda pessoa do singular; 

• Leitura de textos e diálogos sobre férias; 

• Localização, acima, abaixo, à esquerda, à direita, no meio; 

• Meses do ano e estações do ano, leitura e interpretações;  

• Negação 

• Números de 0 até 1000 
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• Números ordinais, uso do “der, die, e das” junto deles. 

• Números ordinais, uso do “der, die, e das” junto deles. 

• O que fez nas férias, uso do passado (Perfekt); 

• O que pertence a cada profissão; 

• Palavras no singular e plural; 

• Partes do corpo, roupas e moda; 

• Perguntar e responder um caminho; 

• Perguntar o que acha de determinada roupa e dar respostas com adjetivos: 

feio, bonito, grande, pequeno e etc; 

• Perguntas diretas; 

• Preposições locacionais no acusativo e dativo; 

• Preposições para horários, períodos do dia, e meses do ano. 

• Preposições temporais 

• Pretérito perfeito; 

• Profissões; 

• Pronomes no acusativo e dativo; 

• Pronomes oblíquos no acusativo; 

• Pronomes pessoais, adjetivos no comparativo; 

• Pronomes possessivos; 

• Rotina escolar; 

• Situações de compra. 

• Substantivos no plural; 

• Temas para comunicação: 

• Textos e diálogos, leitura e interpretação; 

• Uso da conjunção “wenn” (se/quando); 

• Uso de preposições com dativo; 

• Uso do “weil” e do “dass” em frases subordinadas; 

• Uso do deshalb (por isso);  

• Uso do sim, não e claro; 

• Verbo es geben (haver) + acusativo; 

• Verbo modal dürfen (poder) e sollen(dever); 
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• Verbo ser/estar e ter no passado. 

• Verbos liegen (estar deitado), legen (colocar deitado), stehen (estar em pé), 

stellen (colocar em pé); 

• Verbos modais no passado; 

• Verbos no particípio, uso do pretérito perfeito; verbos regulares e 

irregulares; 

• Verbos reflexivos, declinação do “welch” (qual/quais) ... 

 

Estratégias Metodológicas 

• Atividades escritas; 

• Música, poema, rimas ou história ; 

• Jogos e atividades de Total Physical Response (TPR); 

• Diálogos; 

• Dramatização e dança; 

• Cartões visuais (flash cards); 

• Aulas expositivas; 

• Trabalho em grupo; 

• Participação em eventos culturais. 

• Apresentacão de filmes, curta e longa-metragens. 

 

Avaliação 

Privilegia-se a avaliação do processo individual de 

aprendizagem observada no cotidiano da sala de aula mediante atividades 

propostas pelos livros, apostilas, pesquisas e trabalhos em equipe. Ao estudante 

é proporcionada uma situação concreta de comunicação (compreensão e 

produção oral) e compreensão de texto (leitura e interpretação). Para a fixação 

do vocabulário e de estruturas gramaticais básicas torna-se necessária a 

aplicação de exercícios e testes escritos de múltipla escolha. No processo 

avaliativo, são levadas em consideração as apresentações culturais de música 

e teatros. 
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14.12 L.E.M. Espanhol 

 

Justificativa 

Tendo em vista a obrigatoriedade da oferta da Língua Espanhola 

determinada pela Lei Federal 11.161/2005 e a necessidade de ampliação da 

visão de mundo do estudante à realidade social, cultural e religiosa do nosso 

tempo, onde os países se alinham em blocos e os povos se aproximam, 

conhecer mais de uma língua torna-se neste contexto, indispensável. Diante 

disto, considerando a abertura do intercâmbio entre Brasil, Argentina, Uruguai, 

Paraguai e Chile (MERCOSUL), vemos a urgência da ambientação dos nossos 

estudantes à língua espanhola, pois entendemos que, além do intercâmbio 

comercial, buscamos a integração dos povos.  

 

Objetivos 

O ensino de L.E.M. Espanhol objetiva proporcionar aos 

estudantes (e o professor): o uso da linguagem e dos recursos linguísticos 

focalizados, principalmente na aquisição da língua falada em diferentes 

contextos sociais em que esta língua é  

usada. Além disso, visa possibilitar ao estudante a ativação do conhecimento 

prévio para ler e ouvir; localizar e compreender informações em diálogos e 

situações de comunicação cotidianas; estabelecer relações e fazer inferências a 

partir de textos verbais e não verbais; compreender os efeitos de sentido de 

textos em situações de fala e posicionar-se em relação aos temas abordados 

(cultura, informação, entre outros). 

Como objetivos específicos se propõe proporcionar ao 

estudante: 
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• Apresentar e fazer apresentações em espanhol; 

• Aprimorar as estruturas para expressar desejos com os verbos gustar e 

encantar, desejos possíveis no futuro e em determinadas situações 

sociais; 

• Apropriar-se do vocabulário sobre reciclagem, ecoturismo e à clonagem; 

• Apropriar-se do vocabulário relacionado aos heterosemânticos, aos 

ritmos musicais e à tecnologia; 

• Apropriar-se do vocabulário sobre vestuário e acessórios; 

• Comunicar-se em contextos de apresentação, falar sobre hábitos do 

cotidiano, acerca das horas, de aspectos físicos, gostos e preferências; 

• Comunicar-se em contextos em que tenha que pedir informação de 

localização, quantidade, comida, esportes e expressar posse; 

• Conhecer e reconhecer as estruturas para expressar hipótese, dar 

conselhos e sugestões; 

• Conhecer e usar a LEM como instrumento de acesso a informações e a 

outras culturas e grupos sociais; 

• Distinguir a linguagem formal da informal; 

• Fazer comparações; 

• Reconhecer e apropriar-se de verbos regulares e irregulares no Pretérito 

Indefinido, no gerúndio e no Futuro Simples; 

• Reconhecer e apropriar-se de verbos regulares e irregulares no Presente 

do Indicativo; 

• Reconhecer e elaborar frases interrogativas diretas e indiretas e os 

Heterosemânticos; 

• Reconhecer e pronunciar letras do alfabeto; 

• Reconhecer e usar verbos regulares e irregulares no Pretérito Perfeito do 

Indicativo e Pretérito Perfeito Composto; 

• Reconhecer e utilizar os adjetivos e pronomes demonstrativos; 

• Reconhecer e utilizar verbos no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo; 

http://www.maededeus.edu.br/


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

147 
 

• Reconhecer os pronomes demonstrativos, verbos regulares e irregulares 

do espanhol, meses do ano, dias da semana, e utilizados corretamente 

na língua alvo; 

• Reconhecer verbos no Presente de Subjuntivo. 

 

Conteúdos Estruturantes 

• Alfabeto 

• Discurso da voz passiva 

• Estratégias de inferência de significado 

• Estrutura do fenômeno Apócope 

• Estrutura semântica de expressões para expressar dúvida, possibilidade, 

possíveis desejos no futuro 

• Formação semântica de verbos no gerúndio, pretérito e futuro 

• Formação semântica de verbos no particípio 

• Habilidade oral e escrita para expressar o estado de ânimo 

• Habilidade oral e escrita para expressar responder o telefone 

• Habilidade oral e escrita para expressar responder o telefone 

• Léxico das palavras heterosemânticas 

• Léxico de palavras Heterosemânticas e Heterogenéricas 

• Léxico heterotónicos 

• Léxico relacionado a descrição de casa 

• Léxico relacionado à reciclagem e a expressões idiomáticas 

• Ortografa das palavras relacionadas a família, cores e números 

• Ortografa das palavras relacionadas a meses do ano e dias da semana 

• Ortografa de advérbios de quantidade e intensificadores 

• Ortografa dos numerais 

• Ortografia das conjunções aditivas e alternativas 

• Ortografia dos pronomes relativos e seu uso semântico 

• Pronomes complementos diretos e indiretos 

• Pronomes demonstrativos 

• Pronomes pessoais 
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• Semântica das locuções adverbiais 

• Verbos de câmbios 

• Verbos regulares e irregulares em espanhol 

 

Estratégias Metodológicas 

As estratégias metodológicas utilizadas nas aulas de L.E.M. 

Espanhol serão, dentre outras: aulas expositivas, trabalhos em grupo e/ou 

individual, resolução de exercícios e problemas em grupo e individualmente. 

 

Avaliação 

A avaliação se servirá dos seguintes instrumentos: provas 

trimestrais, trabalhos escritos de pesquisa e participação em aulas. 

 

Referências 

ELIAS, Beatriz (org). UNO – 6 cuaderno 1 a 4 Espanhol. São Paulo: 

Santillana, 2013. 

ELIAS, Beatriz (org). UNO – 7 cuaderno 1 a 4 Espanhol. São Paulo: 

Santillana, 2013. 
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14.13 L.E.M. Inglês 

 

Justificativa 

O estudo de uma Língua Estrangeira é imprescindível nos dias 

atuais, pois a globalização e a informatização do mundo fazem com que este 

estudo se torne algo essencial e de crescente importância. Além disso, o 

conhecimento de uma Língua Estrangeira possibilita a socialização, desenvolve 

a mente e faz com que os estudantes descubram e conheçam diferentes 

realidades socioculturais, assim como novos estilos de vida, valores e 
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pensamentos que diferem daqueles aprendidos e usados para expressão em 

sua língua materna. 

O Inglês é a segunda língua mais falada do mundo e o Ocidente 

está conectado por meio da língua inglesa. Saber se comunicar nesse idioma 

pode ser decisivo para a vida profissional e pessoal. O inglês não é apenas um 

diferencial, é uma exigência do mercado de trabalho, por isso procuramos criar 

um ambiente favorável, dinâmico e similar a uma situação real de uso da língua 

para que o estudante assimile da melhor forma a aquisição da Língua Inglesa. 

 

Objetivos 

Dentre os objetivos gerais do ensino da L.E.M. Inglês estão: 

• Fazer com que o estudante desenvolva as quatro habilidades para 

aquisição da Língua: Fala, Audição, Escrita e Leitura e conhecimento de 

outras culturas, outros estilos e outras formas de vida; 

• Possibilitar aos estudantes que utilizem o idioma em situações de 

comunicação (produção e compreensão de textos verbais e não - verbais) 

e promover o contato com diferentes culturas e realidades. Implicando 

assim, em uma formação muita mais completa para a vida profissional 

futura de cada estudante. 

Dos objetivos específicos fazem parte: 

• Desenvolver a competência do estudante para ler, escrever, compreender 

e falar em inglês, através do ensino do conhecimento léxico – sistêmico 

(vocabulário e gramática) utilizando vários gêneros textuais e adequando a 

linguagem oral as situações de interação; 

• Compreender textos orais e escritos de natureza diversificada; 

• Produzir oralmente e por escrito enunciados de complexidade adequada às 

situações exigidas neste nível de aprendizagem; 

• Analisar discursos produzidos em situações; 

• Selecionar e aplicar adequadamente os recursos lingüísticos em função da 

situação e do uso concreto da língua; 
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• Utilizar adequadamente os conhecimentos sobre a estruturação e o 

funcionamento da língua nos seus aspectos morfossintáticos, semânticos 

e pragmáticos; 

• Enriquecer, progresivamente, o vocabulário. 

 

Conteúdos Estruturantes – Anos Iniciais 

• Adjetivos 

• Adjetivos que descrevem personalidade e aparência física, 

• Advérbio de frequência 

• Alguns verbos no passado 

• Animais e suas atividades 

• Atividades de diversão 

• Atividades em minha comunidade 

• Atividades na escola 

• Can, can´t (habilidades) 

•  Casa e partes da casa 

• Cidade 

• Comida e hábitos alimentares saudáveis 

• Comida: frutas e pratos para almoço 

• Cômodos e móveis de uma casa. 

• Condições climáticas 

• Conjunções 

• Cores 

• Cumprimentos 

• Esportes, 

• Estações do ano 

• Expressar gostos 

• Falar sobre atividades do dia-a-dia 

• Família 

• Hábitos saudáveis 

• Heróis 
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• Imperativo 

• Lugares em minha comunidade 

• Lugares na escola e atividades 

• Lugares 

• Números de 01 a 10 

• Objetos escolares 

• Partes do animal 

• Partes do corpo  

• Passado 

• Preposições 

• Preposições de lugares 

• Presente Contínuo 

• Presente Simples 

• Profissionais que trabalham na escola 

• Profissões 

• Pronomes possessivos 

• Pronomes pessoais 

• Pronomes 

• Roupas 

• Sequência 

• There is / there are 

• Verbo ser e estar no passado 

• Verbo ser e estar no presente 

• Verbo to be 

• Verbos relacionados aos textos e histórias. 

• Verbos,objetos escolares 

• Vocabulário relacionado a esportes 

• Vocabulário relacionado a sentimentos. 

 

Conteúdos Estruturantes – Anos Finais 

• Adjetivos 
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• Advérbios 

• Afixos 

• Vocabulário referente à agricultura 

• Vocabulário relativo às maravilhas do mundo 

• Atividades diárias 

• Can (Habilidade) 

• Can ( verbo poder) 

• Caso possessivo 

• Comparar e contrastar 

• Comparativo e Superlativo 

• Concordância entre sujeito e verbo 

• Concordância verbal 

• Conjunção 

• Diálogos e citações 

• Futuro 

• Hábitos não saudáveis e doenças, 

• Imperativo 

• Vocabulário relativo às invenções 

• Vocabulário relativo Meios de transporte 

• Vocabulário relativo Mitologia e história. 

• Vocabulário relativo Natureza e eu 

• Vocabulário relativo Nosso mundo, 

• Vocabulário relativo Nosso planeta, 

• Vocabulário relativo O universo, 

• Passado 

• Passado simples 

• Presente e passado, 

• Presente Simples 

• Primeira condicional 

• Pronome possessivo 

• Pronomes pessoais 
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• Sinônimos e antônimos 

• Sujeito e predicado.  

• Vida em minha comunidade, 

• Voz ativa e passiva  

• Will (modais) 
 

Estratégias Metodológicas 

Por meio de uma situação dinâmica criada em sala de aula 

procura-se, de forma descontraída e concreta, fazer com que o estudante 

adquira a Língua Inglesa desenvolvendo, neste processo, as quatro habilidades 

que são: Fala, Audição, Escrita e Leitura. 

Ouvir e interpretar histórias e textos, praticar a gramática através 

de atividades orais e escritas, enfatizar situações reais condicionadas ao uso da 

segunda língua a fim de que o estudante compartilhe ideias, informações e 

opiniões são mecanismos importantes no processo de aquisição da língua 

estrangeira. Para tanto, as aulas serão ministradas em inglês e também será 

utilizado uma variedade de atividades para trabalhar as diferentes competências. 

Serão realizadas dramatizações de diálogos, leituras e produções de textos. Os 

estudantes serão expostos também ao estímulo auditivo através de atividades 

de listening, músicas e vídeos, além do uso da informática através de aplicativos 

educacionais.  

Considerando o uso da Língua Estrangeira como instrumento 

para a construção de conhecimento em um processo de interação social, 

ampliando a visão do mundo, desenvolvendo a leitura dos mais variados textos 

e a reflexão cultural, como também a ampliação do vocabulário e a prática oral - 

imprescindíveis em uma abordagem comunicativa, serão aplicados textos, 

exercícios, softwares no aperfeiçoamento constante das quatro habilidades: 

ouvir, falar, ler e escrever. 

Não queremos deixar de lado o conhecimento prévio e a fantasia 

do educando como fatores imprescindíveis para um engajamento motivador na 

matéria. Para estes fins, música, jogos, desafios, dramatizações e pesquisa não 

podem ser negligenciados. O professor atua como orientador, mediador e 
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facilitador. Gramática, vocabulário, compreensão e interpretação de textos são 

aprendidos dentro de contextos e sistematizados por exercícios. 

 

Avaliação 

A avaliação desempenha um papel central, uma vez que é 

considerada um sistema de diferentes ferramentas que, juntas, combinam e 

criam um quadro para uma compreensão mais abrangente do desenvolvimento 

dos estudantes. Para tanto, serão utilizados provas escritas, bem como trabalhos 

realizados pelos estudantes durante os trimestres. A participação adequada em 

atividades realizadas em sala de aula, o interesse, a cooperação e o respeito 

também serão observados durante o ano. Ao estudante com alguma dificuldade 

na aquisição de conhecimento e no desempenho escolar será oferecido estudo 

de recuperação que será realizada no decorrer das aulas, por meio de orientação 

de estudos e atividades diversificadas adequadas às dificuldades dos 

estudantes. 
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14.14 Musicalização 

 

Justificativa 

Corroborando as concepções de Kater (2004) e Figueiredo 

(2000), conjeturamos o papel do educador e da educação musical como 

ferramenta essencial para que o estudante entre em contato com suas próprias 

potencialidades e limites do ponto de vista musical, oferecendo subsídios e 

orientando sua exploração e superação, propiciando a abertura de canais 

sensoriais, facilitando a expressão de emoções, ampliando a cultura geral, 

contribuindo para a formação integral do ser, perfazendo do ensino da música 

instrumento de transformação social de destaque na vida de cada ser envolvido. 

Nesse sentido, a música cumpre um importante papel como uma 

facilitadora ao autoconhecimento; no entendimento, compreensão e valorização 

do “outro”; e no resgate das relações sociais e humanas, haja vista que a música 

não constitui em um momento de mero divertimento, nem apenas em mais um 

saber a ser adquirido, mas possibilita a nos orientar sobre o nosso lugar no 

mundo, na nossa relação com as pessoas e a natureza, oportunizando novas  
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formas de expressão e comunicação que escapam ao domínio de outras áreas 

do conhecimento (MÜLLER & GOMES, 2006). 
 

Objetivos 

Para o ensino de música nas escolas, o principal objetivo deve 

ser a ampliação da relação dos estudantes com a música por meio da vivência 

musical em seus diferentes níveis (ROMANELLI, 2006 apud HENTSCHKE & 

DEL BEM, 2003), possibilitando aos estudantes se tornarem autônomos diante 

do “mundo musical” em que vivem, fazendo suas escolhas, suas análises e 

desenvolvendo fluência musical. 

Pautadas na pedagogia relacional, as aulas de música 

desenvolvem-se sobre o modelo dos cinco parâmetros da experiência musical – 

C(L)A(S)P propostos por Keith Swanwick (FRANÇA 2002, p.17 apud 

SWANWICK 1979), enfatizando-se os três eixos principais (centrais) e 

fundamentais: a composição (C), a apreciação (A) e a performance (P). Os 

demais eixos (aquisição de habilidades – (S) e estudos acadêmicos – (L)) são 

periféricos (embora necessários), consequência e suporte dos eixos principais.  

A escolha destes alicerces possibilita ao trabalho desenvolvido 

junto aos estudantes uma educação musical abrangente e engajada, 

preocupada com o crescimento musical dos estudantes através da vivência ativa 

em experiências musicalmente ricas e variadas. Além deste, outros objetivos são 

perseguidos, a saber: 

• Apreciar composições dos músicos pesquisados; 

• Apreciar e analisar algumas formas musicais (a escolher, de acordo com 

os trabalhos realizados); 

• Apreciar Música Brasileira e de outras culturas. 

• Aprender e compor pequenas músicas compostas com cinco notas; 

• Cantar melodias tonais sacras e populares; 

• Cantar músicas modais; 

• Compor frases rítmicas a uma e/ou duas vozes para performance corporal; 

• Compor um jingle; 

• Conceituar intervalo melódico e harmônico; 
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• Conceituar Série Harmônica, Música Tonal, Modal e Serial; 

• Conceituar trilha sonora e jingle; 

• Conhecer o conceito de paisagem sonora e seu principal pesquisador: 

Murray Schafer; 

• Conhecer os pentacordes maiores, acordes maiores  e menores; 

• Conhecer softwares de música; 

• Construir um instrumento musical para produção de paisagens sonoras;  

• Criar um instrumento musical a partir de sucatas e materiais alternativos; 

• Escrever, ler e tocar as escalas maiores e menores no piano; 

• Escrever, ler e tocar os pentacordes no piano; 

• Escutar e analisar músicas modais com acompanhamento rítmico; 

• Escutar e cantar músicas em tonalidades maiores e menores; 

• Estudar a formação dos modos gregorianos; 

• Estudar a formação escalas maior e menor (relativa); 

• Estudar a vida e obra de Béla Bartok e seu trabalho de pesquisa folclórica 

que marcou a História da Música; 

• Estudar tom e semitom com o auxílio do piano; 

• Leitura musical na clave de sol e por cifras; 

• Manipular diferentes instrumentos musicais; 

• Perceber diferentes intervalos nas melodias cantadas ou tocadas; 

• Pesquisar músicas modais Brasileiras; 

• Pesquisar sobre as principais formas musicais, classificadas por período 

histórico; 

• Pesquisar sobre compositores de todos os períodos da História da Música; 

• Pesquisar, cantar e tocar músicas modais brasileiras; 

• Produzir trilhas sonoras para pequenas sequências de imagens no 

computador; 

• Produzir uma narração sonora a partir de uma fábula infantil, porém sem 

auxílio da fala (palavras e texto); 

• Produzir uma paisagem sonora a partir da construção dos instrumentos 

criados; 
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• Realizar a performance no piano das músicas aprendidas; 

• Realizar exercícios rítmicos (leitura e escrita convencional); 

• Trabalhar trechos de músicas ou sons aleatórios com o software audacity ( 

ou outro similar) para manipular efeitos, cortes e colagens. 

 

Conteúdos Estruturantes 

O conteúdo musical desenvolvido é organizado de maneira a 

abordar os parâmetros do som e suas diferentes formas de organização nos 

diversos idiomas, gêneros e estilos da linguagem musical (diferentes culturas), 

de maneira que as crianças possam executar, criar e apreciar música. Assim, os 

estudantes terão um aprofundamento e amadurecimento nos conteúdos de um 

ano para o outro, abrindo espaço para outros conteúdos que a cada ano podem 

ser acrescentados. 

 

Conteúdos Estruturantes 

• Afinação e articulação ("T", "D" e "R") 

• Altura: escala de ré maior, melodias tonais e modais 

• Altura: sons graves e agudos 

• Canções folclóricas, populares e sacras 

• Células rítmicas com mínimas, semínimas e colcheias 

• Células rítmico-melódicas simples 

• Duração: sons longos e curtos, células rítmicas com mínima, semínima, 

colcheia, semicolcheias e pausas 

• Flauta doce: Notas: dó, ré, mi, fá#, sol, lá, si e sib (notas graves), dó, dó#, 

ré, mi, mib e fá# (notas agudas); Postura e respiração; Afinação e 

articulação ("T", "D" e "R") 

• Flauta doce: Notas: ré, mi, fá#, sol, lá e si (notas graves), dó, dó# e ré (notas 

agudas); 

• Formas de registro escrito e sonoro não convencional 

• Gêneros musicais variados, incluindo a música popular 

• História da música: músicas do Brasil (regiões); 
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• Oquestra - formação; 

• História da música: piano e pianistas; música para orquestra 

• Instrumentos musicais diversos e objetos que produzam sons 

• Intensidade: dinâmica 

• Música popular brasileira 

• Músicas brasileiras, parlendas, danças e jogos de diferentes regiões do 

país 

• Músicas de 8 notas (músicas 1 à 16 do método Suzuki para flauta doce) 

• Músicas de outras culturas 

• Músicas vocais e instrumentais 

• Notação musical: tradicional: clave de sol, fá e dó (curiosidades); notas 

musicais: dó, ré, mi, fá#, sol, lá, si e sib (notas graves), dó, dó#, ré, mi, mib 

e fá# (notas agudas); figuras (mínima, semínima, colcheia, semicolcheia e 

pausas); e escrita de dinâmica; escrita de arranjos em sala; 

• Notação musical: tradicional: clave de sol; notas musicais: ré, mi, fá#, sol, 

lá e si (notas graves), dó, dó# e ré (notas agudas); figuras (mínima, 

semínima, colcheia, semicolcheia e pausas); e símbolos de dinâmica 

• Parâmetros do som: Altura: escalas - maior e cromática, melodias tonais e 

modais; Duração: células rítmicas com mínima, semínima, colcheia, 

semicolcheias e pausas; Intensidade: dinâmica; Timbre: paisagem sonora, 

flauta doce e orquestra, criação de instrumentos; 

• Parâmetros do som: Altura: pentacordes maiores e escalas maiores, 

melodias tonais e modais (mixolídio); Duração: células rítmicas com 

mínima, semínima, colcheia, semicolcheias e pausas; Intensidade: 

dinâmica; Timbre: paisagem sonora, flauta doce e famílias de instrumentos 

- ênfase no piano -, construção de instrumentos 

• Postura e respiração 

• Registro escrito convencional 

• Timbre: paisagem sonora, flauta doce e famílias de instrumentos - ênfase 

nas cordas -, construção de instrumentos 

• Vivência e conceitos 

http://www.maededeus.edu.br/


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

160 
 

 

Conteúdos estruturantes – Anos Finais 

• Canções folclóricas, populares e sacras; 

• Canções populares e sacras; 

• Conceito de Música e sua importância na sociedade;  

• História da música: produção musical sonora; 

• História da música: formas musicais nos diferentes períodos históricos; 

• História da música: produção musical, compositores e intérpretes (inclusive 

brasileiros), correspondentes a cada período; 

• História da música: produção musical, formação da orquestra e seus 

instrumentos musicais, equipamentos e tecnologia; 

• Jingles: breve história e trabalho de composição; 

• luthiers; 

• Música x Informática: softwares e música; trilha sonora (imagem x som); 

• Música x Músicas: Série Harmônica, Música Modal, Tonal e Serial; 

• Músicas brasileiras, danças e jogos de diferentes regiões do país. 

• Músicas brasileiras, parlendas, danças e jogos de diferentes regiões do 

país. 

• Notação musical: convencional e outras - criadas e com técnicas 

contemporâneas; 

• Notação musical: ênfase na escrita convencional; 

• Notação musical: melodias escritas na clave de sol e cifras; 

• Notação musical: símbolos e representações das formas musicais; 

• Paisagem sonora: conceito, escuta e produção; 

• Biografia de Murray Schafer; 

• Parâmetros do som: Altura: tom e semitom, ciclo das quintas, pentacordes 

maiores e menores melodias tonais e modais; Duração: compassos 

simples, ritmos variados, improvisação e variação de andamento; 

Intensidade: variação de intensidade (dinâmica); Timbre: instrumentos 

musicais (conhecimento e criação) e paisagem sonora; 
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• Parâmetros do som: Altura: tom e semitom, escalas maior e menor 

(relativa), melodias modais e tonais; Duração: leitura rítmica a duas ou três 

vozes; Intensidade: emprego da dinâmica em diferentes períodos musicais; 

Timbre: canto - voz -, instrumentos musicais diversos, objetos que 

produzem som e tecnologia; 

• Parâmetros do som: Altura: tom e semitom, melodias tonais e modais; 

Duração: figuras e pausas (mínima, semínima, colcheia e semicolcheia), 

compassos binários, ternários e quaternários, pulsação e baixo ostinato; 

Intensidade: variação de intensidade (dinâmica); Timbre: sons diversos, 

orquestra e seus instrumentos, instrumentos musicais do Oriente; 

• Parâmetros do som: Altura: tom e semitom, modos gregorianos, melodias 

modais ou tonais a duas vozes; Duração: leitura rítmica a duas, três ou 

quatro vozes; Intensidade: dinâmica; Timbre: construção de instrumento 

e/ou explicações da física na construção e tecnologia; 

• Trilha sonora e narração sonora: conceito e escuta / apreciação; 

 

Estratégias Metodológicas 

Como encaminhamentos metodológicos concernentes às aulas 

de musicalização em seus vários níveis e tendo em vista a pluralidade e a 

riqueza das produções artístico-musicais dos estudantes em suas diferentes 

representações (performáticas, apreciativas e composicionais) serão utilizadas: 

• Aulas expositivas e teóricas; 

• Atividades como: dramatização, sonorização, discussões, pesquisas, 

seminários, entrevistas; 

• Aulas práticas no laboratório de informática; 

• Apreciação (escuta e vídeos); 

• Execução e criação musical, individualmente ou em grupo. 

Como atividade de registro escrito e sonoro, os estudantes 

utilizarão um caderno de música e a realização de gravações em áudio e vídeo. 

 

Avaliação 
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A avaliação na disciplina de Musicalização consta das seguintes 

etapas: 

• Avaliação inicial ou diagnóstica: atividade de composição ou arranjo 

musical, a partir de um tema proposto pelo professor; 

• Avaliação do processo: acontece durante cada trimestre, através da 

verificação do desempenho dos estudantes e supervisão às atividades 

programadas, seguida de informações sobre os resultados das mesmas, 

face aos objetivos visados; 

• Avaliação dos resultados: se dá em cada final de trimestre, mediante a 

análise do desempenho obtido em atividades de registro escrito e as 

produções sonoras realizadas por meio de provas, trabalhos e/ou 

atividades teóricas e práticas; 

• Auto-avaliação: nesta etapa são avaliados os aspectos definidos em 

conjunto, no início das aulas e no final de cada semestre, analisados e 

respondidos; 

• Avaliação da disciplina: ocorre durante o desenvolvimento das aulas, 

sempre que necessário e também no último dia de aula, entre os 

estudantes e o professor. 
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14.15   Práticas Educativas Complementares  

 

As práticas educativas objetivam o desenvolvimento das potencialidades dos 

estudantes, assim, devem contribuir para os processos de desenvolvimento da 

educação integral considerando a valorização da cultura; - conteúdos flexíveis e 

adaptados as necessidades e realidade dos educandos e as especificidades das 

turmas.  Seu caráter de complementaridade diz respeito ao desenvolvimento de 

atividades que devem enriquecer o processo de ensino e aprendizagem 

oferecidos por meio componentes curriculares  ofertada pelo CMD.  

 

Objetivos: 

 

Garantir formação integral e qualidade da educação em tempo integral por meio 

de atividades integradoras e interdisciplinares; 

Favorecer o enriquecimento curricular por meio de uma prática dialógica, que 

reconheça as habilidades e necessidades dos educandos; 

Favorecer o desenvolvimento de Habilidades e competências dos educandos.  

 

Conteúdos:  

Os planos de trabalho poderão abordar conteúdos que envolvam atividades 

recreativas, artesanais, artísticas, de esporte, lazer, culturais, tecnologias e 

programação, línguas estrangeiras, orientação alimentar, empreendedorismo, 

higiene pessoal, educação para a cidadania e direitos humanos, educação 

ambiental, educação étnico-racial, entre outras.  No início de cada ano letivo, o 

coordenador pedagógico responsável pela atividade deverá apresentar um plano 

de trabalho adequado aos educandos.   
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14.16 Tecnologias Educacionais 

 

14.16.1  Robótica Educacional 

 

Justificativa 

 

                      A Robótica pode ser definida como “a ciência dos sistemas que 

interagem com o mundo real com pouca ou mesmo nenhuma intervenção 

humana”. É uma área multidisciplinar, que integra disciplinas como Matemática, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Inteligência Artificial, entre outras. 

Ela  está cada vez mais presente em nossas vidas, de formas que as vezes nem 

podemos imaginar. Cada eletrodoméstico, aparelho eletrônico tem o seu lado 

robô. As máquinas estão sendo cada vez mais utilizadas para executar aqueles 

trabalhos que o homem não consegue – ou não quer - executar. Nas indústrias, 

cada vez é mais comum a presença de robôs, como por exemplo, pode-se citar 
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as montadoras de automóveis, que nas suas linhas de montagem usam a 

robótica para realizar serviços pesados ou que seriam de outra forma insalubre 

para os seres humanos. 

Considerando todas as transformações da sociedade atual, 

torna-se imprescindível a presença da área de ciências e tecnologia em toda a 

educação básica. No entanto, até há poucas décadas, a preocupação da grande 

maioria dos educadores se restringia a uma educação em ciências, com uma 

pequena presença dos temas tecnológicos, geralmente usados como exemplos 

de aplicação do conhecimento científico nas aulas de física e de química, e no 

entanto, as atividades científicas se diferenciam das atividades tecnológicas por 

alguns fatores. Dentre eles, um dos mais importantes é o fato de que, enquanto 

o trabalho científico é uma busca de entendimento dos fenômenos, sem uma 

preocupação explícita com a finalidade do que pode ser descoberto nesse 

processo, a tecnologia é sempre uma resposta a alguma necessidade, algum 

desejo, uma expectativa que leva os sujeitos a idealizar um projeto que deve ser 

colocado em prática e testado para ver se resolve realmente o problema 

proposto. A ciência pergunta por que algo acontece. A tecnologia pergunta para 

que algo deve ser construído. 

É nesse sentido que a Robótica se torna fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade atual, e daí a necessidade da escola 

proporcionar esse contato com seus alunos, preparando-os e os tornando aptos 

a interagir e desenvolver cada vez mais os robôs que já são - e tendem a se 

tornar ainda mais - peças-chave na sociedade atual.  

Objetivos: 

O objetivo é levar os alunos a trabalhar diretamente com as 

máquinas e os mecanismos que as fazem funcionar, desde a compreensão das 

máquinas simples e suas mais diversas variações e formas de uso, até a 

construção e a programação de robôs para a execução de tarefas 

preestabelecidas. Deste modo proporciona: 

• Desenvolver o raciocínio lógico; 

• Utilizar de conceitos aprendidos em diversas áreas do conhecimento para 

o desenvolvimento de projetos; 
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• Apresentar e desenvolver diferentes linguagens de programação, bem 

como suas diversas aplicações; 

• Resolução de problemas por meio de erros e acertos; 

• Utilização da criatividade em diferentes situações de modo a resolver 

diferentes tipos de problemas; 

• Mostrar curiosidade pela tecnologia e pelos temas e comportamentos 

relacionados com o uso de diferentes tecnologias; 

• Demonstrar disposição para adquirir conhecimentos e habilidades 

tecnológicas, utilizando diversos recursos e métodos; 

• Demonstrar disposição para buscar informação sobre assuntos 

relacionados à tecnologia e mostrar interesse continuado pela tecnologia, 

incluindo a possibilidade de considerar uma opção profissional 

relacionada com a produção e o uso de tecnologias; 

• Reconhecer a importância de considerar diversos aspectos e argumentos 

relacionados ao uso de tecnologias; 

• Apoiar a utilização de informações e o uso racional dessas informações 

em processos de decisão sobre produção e uso de tecnologias; 

• Dar mostras de possuir uma preocupação clara sobre a conservação do 

ambiente e uso de tecnologias que respeitem a ideia de sustentabilidade; 

 

Conteúdos estruturantes: 

• Verticalidade 

• Noções de medidas lineares 

• Comparação de números em contexto de medição 

• Unidades de medida 

• Formas Geométricas 

• Forma circular 

• Noção de roda como máquina simples 

• Planificação do cubo 

• Transformação 

• Velocidade 
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• Linguagem artística 

• Sólidos geométricos 

• Números, quantidades e contagens. 

• Relações entre dobro e metade. 

• Máquina simples. 

• Noção de força. 

• Direção de movimento (horizontal e vertical). 

• Transferência e movimento com polias e engrenagens. 

• Medidas de comprimento. 

• Movimento circular (giro). 

• Multiplicação. 

• Noções de proporcionalidade. 

• Noções de simetria. 

• Classificação. 

• Instrumentos de medida. 

• Figuras geométricas simples. 

• Paralelogramo. 

• Noção de paralelismo. 

• Força elástica. 

• Organização de dados em tabela. 

• Adição e multiplicação. 

• Noções de torque e velocidade 

• Transformação de movimento circular em movimento linear 

• Rodas e eixos 

• Transmissão de movimento 

• Movimentos da Lua e da Terra 

• Noção de ângulo como inclinação e como mudança de direção 

• Massa, peso e medidas de massa 

• Equilíbrio 

• Simetria 

• Alavanca 
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• Cálculo mental e estimativas 

• Aplicações de polias e roldanas 

• Noções de perpendicularidade e verticalidade 

• Noções de direção e sentido 

• Transmissão de movimento por meio de engrenagens e coroas dentadas 

• Relações de proporcionalidade 

• Noção de força de atrito 

• Características de alavancas 

• Noção de perímetro de uma circunferência 

• Oscilação e período de um pêndulo 

• Noção de forças de ação e reação 

• Ângulos e soma de ângulos 

• Deslocamento angular e arcos de circunferência 

• Relações entre ângulos e arcos de circunferência 

• Composição de movimentos 

• Sentidos (visão e tato) 

• Trajetórias retas e curvas 

• Luz e intensidade da luz 

• Reflexão e absorção de luz 

• Intervalos numéricos 

• Tecnologias para a obtenção de imagens topográficas 

• Som e ultrassom como fenômenos ondulatórios 

• Ângulo como rotação 

• Função do primeiro grau 

• Energia potencial gravitacional 

• Polias e roldanas 

• Noções de programação e algoritmo 

• Coleta e análise de dados 

• Sonar 

• Reflexão e absorção de sons 

• Algoritmo 
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• Articulações 

• Noção de centro de massa 

• Pêndulos 

• Lugar geométricos 

• Código Morse 

• Ondas eletromagnéticas 

• Movimento linear e movimento de rotação 

• Eixo de rotação 

• Pressão 

• Frequência 

• Segurança no setor industrial e segurança do trabalho 

• Cores dos objetos 

• Automação 

 

Estratégias metodológicas 

 

• Utilização de kits educacionais de robótica desenvolvidos pela empresa Lego 

Education. 

• Pesquisa de fenômenos e problemas para desenvolvimento de possíveis 

soluções tecnológicas. 

• Desafios e jogos utilizando recursos tecnológicos para resolução. 

• Elaboração de projetos para o desenvolvimento de aplicações tecnológicas. 

• Apresentação de vídeos e modelos robóticos para serem estudados e 

reproduzidos/adaptados. 

• Apresentação de projetos desenvolvidos em diversas áreas da robótica, 

tecnologia e inteligência artificial. 

Avaliação 

A avaliação é feita considerando o processo individual de 

aprendizagem observada no cotidiano da sala de aula mediante as atividades 

propostas. Ao estudante é proporcionada uma situação concreta de análise, 

pesquisa, montagem, programação e solução de problemas a cada aula, sendo 
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assim possível avaliar a sua participação e aproveitamento diante de cada uma 

dessas situações. Sendo essa avaliação formativa, possibilitará detectar os 

pontos onde o aluno tem mais dificuldade, possibilitando ao professor 

estabelecer estratégias para possibilitar ao aluno a compreensão e domínio da 

competência desejada. 
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14.16.2. Iniciação Científica 

 

Justificativa 

A implantação da Iniciação Científica como um componente 

curricular considera um conjunto de ações conceituais, procedimentais e 

metodológicas inerentes ao desenvolvimento da pesquisa jovem. Visa a 

formação globalizada do aluno no que se refere ao processo investigativo a 

serviço da comunidade e da aplicação do conhecimento na resolução de 

problemas identificados na sociedade.  
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Parte-se do pressuposto de que o desenvolvimento de projetos 

de pesquisa científica incentiva, aguça e evoca a curiosidade inata das crianças 

e adolescentes, pelo entusiasmo e desafios postos, proporcionando novas 

descobertas, a construção de novos saberes e sua posterior aplicação em 

contextos diversos. 

 

Síntese da Proposta 

De acordo com Almeida (2013) a pesquisa deve ser considerada 

como uma atividade imersa na vida social, não produzida de forma isolada da 

realidade e distinta da pesquisa orgânica e estrutural realizada por muitas 

décadas. Presente nas atividades normais das ciências naturais e humanas, a 

pesquisa deve ser usada como um instrumento de enriquecimento do 

conhecimento. Assim, a iniciação científica, independentemente do seu objeto 

de estudo, deve-se ter em conta o jovem como um ator político que influencia e 

é influenciado por seu convívio social. Deve ser entendida como uma prática 

investigativa social, que se relaciona com o estudo dos fenômenos inseridos na 

realidade e por ela condicionada. A partir dessa premissa, compreende-se a 

pesquisa jovem como uma forma de contribuir para o desenvolvimento de uma 

ciência ativa, produtiva, criativa, empreendedora e, principalmente, imersa na 

sociedade de forma a se ocupar dos fenômenos atuais, de natureza diversa e 

presentes nas comunidades.  

Propõe-se a produção e a difusão do conhecimento de maneira 

alinhada com os pilares que fundamentam o Sistema Pedagógico de 

Schoenstatt: o amor, liberdade e autonomia (Projeto Político Pedagógico. p.43.  

Colégio Mãe de Deus. Londrina, Paraná).  

Ancorada nestes pilares, a proposta de Iniciação Científica considera as relações 

entre os membros de suas comunidades interna e externa, tendo no centro de 

sua atuação o aluno e o desenvolvimento humano; o interesse por melhorias na 

sociedade e um progresso científico humanizado e de caráter empreendedor. 

Processos exploratórios e investigativos deverão ser realizados em diversos 

níveis do conhecimento, visando o desenvolvimento da autonomia, e 

consequentemente das habilidades e competências que se fazem necessárias 
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para a formação de jovens como agentes de transformação na sociedade em 

que estão imersos.  

 

Objetivos Gerais 

• Apoiar jovens na proposta de investigação e popularização da Ciência. 

• Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental  e possibilitar a sua 

participação ativa em atividades de pesquisa científica. 

 

Objetivos Específicos 

• Promover um espaço educativo que utilize a pesquisa científica como 

estratégia para novas descobertas e resultados que possam contribuir 

para melhorias nos âmbitos social e ambiental da sociedade; 

• Favorecer a exploração dos diversos aspectos da Ciência, com o 

desenvolvimento de uma intensa atuação social; 

• Aplicar o conhecimento produzido de forma a organizar/elaborar 

Programas Sociais para a formação de comunidades e jovens de 

diferentes contextos sociais;   

• Conhecer e compreender os princípios da metodologia científica; 

• Utilizar as normas científicas para o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa; 

• Utilizar os princípios científicos e adequá-los aos pilares educacionais, de 

forma a desenvolver projetos que reflitam o cuidado e a atenção às 

necessidades sociais e ambientais; 

• Produzir trabalhos e textos acadêmicos;  

• Promover o exercício e desenvolvimento da autonomia, do pensamento 

reflexivo, crítico e argumentativo;  

• Favorecer o intercâmbio entre pesquisadores e estudantes nos diferentes 

segmentos escolares; 

• Obter parcerias e credenciamentos com Institutos de pesquisas públicas 

e privadas, visando benfeitorias no desenvolvimento de projetos.  
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CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

A abordagem curricular a ser adotada na Iniciação Científica, 

dar-se-á na perspectiva de um currículo integrado, ou seja, na proposição de 

pesquisas de forma a identificar os conhecimentos oriundos de temas e pontos 

de vistas que reúnem aspectos e questões da vida diária, conceitos, períodos 

históricos e espaços geográficos. Assim, os conhecimentos de formação geral e 

específicos, considerados estruturantes e necessários para o exercício 

investigativo, se integram de forma abrangente e significativa. A observação da 

realidade torna-se a primeira etapa investigativa e disparadora e todo processo 

deverá ser finalizado com a intervenção na realidade inicialmente observada. 

 

Conteúdos estruturantes 

▪ Tipos de conhecimento. 

▪ O saber científico. 

▪ A atitude científica: características de um pesquisador.  

▪ A atitude e o pensamento filosófico.  

▪ A importância da pesquisa para o desenvolvimento social, ambiental e 

tecnológico. 

▪ A pesquisa jovem no Brasil, seus impactos sociais e científicos.  

▪ A pesquisa no âmbito mundial e desenvolvimento humano. 

▪ Perfil de comunidades: estudo de demandas em contextos distintos. 

▪ Experimentações, simulações e ensaios científicos.  

▪ Pesquisa: conceito  

▪ Classificação da pesquisa: 

Natureza do objeto 

Forma de abordagem (quantitativa e qualitativa). 

▪ Objetivo de uma pesquisa: 

Pesquisa exploratória 

Pesquisa descritiva 

Pesquisa Explicativa. 

▪ Delineamento de uma pesquisa: 

Bibliográfica 
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Entrevista 

Levantamento 

Estudo de campo 

Estudo de caso 

Experimental 

Tecnológico 

Pesquisa-ação 

▪ A Metodologia Científica: 

A situação problema e o surgimento de um projeto 

científico. 

Hipótese. 

Procedimentos para testagem de hipóteses. 

Resultados: observação e tratamento dos resultados. 

Análise dos resultados. 

Conclusão. 

▪ A Metodologia da Engenharia: 

A identificação de necessidades de uma comunidade. 

Aspectos a serem observados nas melhorias de uma 

comunidade. 

Identificação e definição de um problema. 

A proposição de alternativas de solução. 

O processo de avaliação de alternativas de solução. 

A seleção de alternativas de uma solução. 

Especificação de uma solução. 

Comunicação de um projeto. 

A implementação e a disponibilização de uma solução. 

Processo de testagem de solução. 

Análise da solução implementada. 

A conclusão de um projeto. 

▪ Métodos de abordagem de uma pesquisa científica: 

Dedutivo 

Indutivo 

http://www.maededeus.edu.br/
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Hipotético-dedutivo 

Dialético. 

▪ Métodos de procedimento científico: 

Técnicas de investigação nas diferentes áreas do 

conhecimento 

▪ Estatística básica e avançada 

Conteúdos fundamentais para o processamento de 

resultados.  

▪ Elementos de construção do texto científico (conceituação, relevância 

e estrutura): 

Resumo 

Fichamento 

Resenha 

Artigo de Divulgação Científica 

Relatório científico 

Relatório sintético 

Relatório Científico: conceituação, relevância e estrutura; 

Monografia: conceituação, relevância e estrutura.  

▪ Normatização de trabalhos acadêmicos: 

Normas Nacionais para a elaboração de um projeto de 

pesquisa 

Normas Internacionais para a elaboração de um projeto 

de pesquisa 

          Os Comitês de Revisão Científica no Brasil e no mundo 

▪ Plano de pesquisa 

▪ Relatório de pesquisa 

▪ Documentação científica 

▪ A ética e a pesquisa científica 

▪ O sistema de comunicação na ciência: canais informais e canais 

formais. 

▪ Comunicação oral e corporal 
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▪ A divulgação cientifica e sua contribuição para o desenvolvimento da 

Ciência e da sociedade. 

 

Estratégias Metodológicas 

A proposta metodológica para o desenvolvimento de projetos 

científicos considera metodologias ativas e diversificadas. 

Os procedimentos envolvem um conjunto de ações que podem 

ser realizados por meio de: 

• Experimentos controlados em laboratórios 

• Experimentos controlados em estações experimentais 

• Simulações de fenômenos naturais 

• Estudos de campo e do Meio 

• Leitura de resumos de projetos científicos 

• Leitura de artigos científicos 

• Revisão da literatura para coleta de dados 

• Expedições científicas 

• Explorações em Universidades  

• Explorações em Institutos de Pesquisa 

• Elaboração de registros do projeto de pesquisa 

• Elaboração e organização de documentação científica 

• Utilização de plataformas digitais 

• Utilização de ambientes imersivos 

• Estudos de casos  

• Elaboração de vídeos 

• Apresentação oral 

• TEDs 

• Elaboração de e-books e cadernos para ilustração científica 

• Instrumentalização por meio de “mini-cursos” e Oficinas 

• Exploração de sites de Feiras Científicas Nacionais e Internacionais 

 

Referências 
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15 ENSINO MÉDIO 
 

A Proposta Pedagógica do Colégio Mãe de Deus tem como meta 

auxiliar o educando para que este possa responder às aspirações do mundo 

contemporâneo como personalidade autêntica, sustentada por uma rede de 

valores humanos e cristãos, num processo contínuo de formação. Para tanto, a 

transição da do Ensino Fundamental para o Ensino Médio se dá fomentando a 

sede pelo saber e por uma atuação coerente entre o ser e o agir, conforme prevê 

o primeiro princípio filosófico que embasa o trabalho pedagógico na Instituição, 

ou seja, a ordem do ser determina a ordem do agir. 

Os estudantes do Ensino Médio têm aulas de segunda à sexta-

feira em período integral em turno e contraturno nos horários das 8h às 12h30 e 

das 14h às 17h.. Como ocorre nos anos finais do Ensino Fundamental, também 

os estudantes do Ensino Médio têm dois intervalos no período matutino e um no 

período vespertino. São desenvolvidas atividades que, além das que estão 

diretamente relacionadas às áreas do conhecimento previstas para este 

segmento, que contemplam um Sistema de Identificação de Perfil Profissional/ 

Comportamental (Profiler). As aulas de L.E.M. Inglês e Alemão acontecem em 

turmas reduzidas com 120 minutos semanais com a possibilidade de 

participação em exames de proficiência em Língua Alemã pelo Instituto Goethe 

(Fit in Deutsch) e em Língua Inglesa pela Universidade de Cambridge.  

Os conteúdos também são abordados por meio de programas 

de aulas interdisciplinares em que um determinado tema é desenvolvido a partir 

http://www.maededeus.edu.br/
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de abordagens de várias disciplinas. Além destas, os estudantes do Ensino 

Médio participam de um programa de orientação profissional, festival de dança, 

simulados, provas externas e olimpíadas escolares, Mostra de Arte e Mostra 

Cultural e de Iniciação à Pesquisa, numa estrutura que contempla biblioteca, 

cantina, ginásio poliesportivo, refeitório, Laboratório de ciências, sala de arte, de 

Robótica,  sala de música, capela, espaço verde (Chácara São Miguel) com 

campo de futebol, pomar e horta, ambiente digital e salas climatizadas. 

 

15.1  Articulação Do Ensino Fundamental E Médio 

 

O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, visa consolidar 

e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, como 

propõe a LDBEN 9394/ 96. A fim de possibilitar o prosseguimento dos estudos e o 

aprimoramento do estudante como pessoa humana, o Colégio Mãe de Deus 

apresenta um Projeto Pedagógico que propicia a educação integral e a formação 

em todas as áreas do conhecimento.  

A atualidade com suas novas propostas curriculares foram 

trabalhadas com todo o corpo docente e levadas em consideração nesta 

proposta curricular. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional explicita que 

o Ensino Médio é a “etapa final da educação básica” (Art.36), o que concorre 

para a construção de sua identidade. O Ensino Médio passa a ter a característica 

da terminalidade, o que significa assegurar a todos os cidadãos a oportunidade 

de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental; aprimorar o educando como pessoa humana; possibilitar o 

prosseguimento de estudos; garantir a preparação básica para o trabalho e a 

cidadania; dotar o educando dos instrumentos que o permitam “continuar 

aprendendo”, tendo em vista o desenvolvimento da compreensão dos 

“fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos” (Art.35, 

incisos I a IV). 

O Ensino Médio, portanto, é a etapa final de uma educação de 

caráter geral, afinada com a contemporaneidade, com a construção de 

http://www.maededeus.edu.br/
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competências básicas, que situem o educando como sujeito produtor de 

conhecimento e participante do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento da 

pessoa, como “sujeito em situação” – cidadão. 

 

15.2  Estágio Não Obrigatório 

Em atendimento as legislações vigentes, a saber: LDB 9.394/ 

96, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e a Lei 11.788 de 

25 de Setembro de 2008, o Colégio Mãe de Deus contempla em sua proposta 

pedagógica a oferta do estágio curricular não obrigatório, atividade 

complementar à formação acadêmica, realizada por livre escolha do educando, 

considerando este um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos” (BRASIL, 2008). 

Como proposta não obrigatória, o estágio é ofertado aos 

estudantes do Ensino Médio com idade mínima de dezesseis (16) anos, como 

rege a legislação, cabendo à Instituição acompanhar as práticas de estágio 

desenvolvidas pelo estudante, de forma não presencial, mediante relatórios 

emitidos, semestralmente, pela Unidade Concedente e entregue por meio de 

protocolo ao Colégio. Ao Colégio, por sua vez, cabe informar aos professores 

das turmas que tiveram estudantes que realizam estágio não obrigatório para 

que estes possam contribuir com a relação teoria-prática, observar e registrar, 

junto com o estudante, a relevância do estágio para a sua formação para o 

mundo de trabalho. 

À Unidade Concedente/ Agente de Integração compete 

providenciar todas as ações que envolvam firmar termo de compromisso (03 

vias), apresentar o plano de estágio constando as atividades desenvolvidas pelo 

estagiário, vincular as atividades com o campo de formação acadêmico/ 

profissional e a uma situação real de trabalho, além de propor horário de Estágio 

que não coincida com o horário de aulas. É preciso destacar que o estágio não 

obrigatório não deverá apresentar vínculo empregatício e que o tempo do estágio 

não obrigatório não poderá exceder a 2 (dois) anos. 
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O estudante que aderir ao estágio não obrigatório terá carga 

horária acrescida à carga horária regular e obrigatória no Histórico Escolar, ao 

passo que o estudante que optar por não realizá-lo, não terá nenhuma 

interferência em seu processo de aprovação ou na reprovação, uma vez que 

esta atividade não é computada como componente curricular. 

 

16  ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

A apresentação da organização dos conteúdos no Ensino Médio 

seguirá a ordem constante na Matriz Curricular. Sendo assim, primeiramente 

serão apresentadas as disciplinas da Base Nacional Comum seguidas pelas 

disciplinas da Parte Diversificada. 

 

 

16.1 Arte 

 

Justificativa 

A Arte, enquanto forma de conhecimento, contempla o ser 

humano como um ser integral e propõe caminhos de criação e reflexão, 

interligando saberes. Seu ensino proporciona significado na construção de 

valores, na interação sociocultural e no desenvolvimento de potencialidades, tais 

como a criatividade, a sensibilidade e a criticidade. 

Vivenciar, experimentar, conhecer e fruir a Arte contribui para a 

compreensão do ser humano e das transformações do mundo. Por meio da Arte, 

o ser humano torna-se consciente da sua existência individual e coletiva e se 

relaciona com diferentes culturas e formas de conhecimento. Sendo assim, a 

Arte é um processo de humanização e transformação, uma forma de o individuo 

entender o contexto ao seu redor e relacionar-se com ele. Também compõe o 

estudo da Arte, conforme determinam as Leis 10.639/ 03 e 11.645/ 08, o estudo 

da história e cultura afro-brasileira e indígena como uma forma de garantir a 

ressignificação e a valorização cultural das matrizes africanas e indígenas que 

formam a diversidade cultural brasileira. 
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Competências e Habilidades 

O ensino da arte visa a interpretação de produções sócio-

históricas contextualizadas no tempo e no espaço, estimulando o olhar sensível 

e crítico, bem como desenvolve uma postura participativa e reflexiva frente a si 

próprio e ao mundo. Como objetivos específicos propõe: 

• Compreensão dos elementos que estruturam e organizam as artes visuais 

e a música e suas relações com a arte e música contemporâneas; 

• Produção de trabalhos visando a atuação do estudante em sua realidade 

singular e social; 

• Reconhecer as várias tendências, estilos e movimentos artísticos e 

históricos relacionando-os com seu cotidiano; 

• Contextualizar a arte em diferentes momentos históricos percebendo-a 

como produto cultural e social; 

• Refletir sobre as diferentes linguagens artísticas, suas particularidades 

históricas e técnicas. 

• Compreender a linguagem teatral, suas particularidades históricas e 

técnicas e realizar produções envolvendo a mesma. 

 

No Ensino Médio, a proposta é uma retomada dos conteúdos do 

Ensino Fundamental e o aprofundamento destes e outros conteúdos de acordo 

com a experiência escolar e cultural dos estudantes. Sendo assim, os conteúdos 

abordados contemplam a área da arte visual, da música e do teatro. A dança 

compõe os conteúdos estruturantes da disciplina de Educação Física. 

 

Conteúdos estruturantes 

• Arte: a renovação artística e cultural da segunda metade do século XIX  

• Arte rumo ao século XX: desdobramentos e inovações nas artes 

• Tendências simbolistas e decorativas nas artes e literatura 

• Século XX: vanguardas históricas 

• Arte tradicional X Arte moderna 

• Arte contemporânea: grafite 

http://www.maededeus.edu.br/
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• Arte afro-brasileira 

• Arte: tendências abstratas, bases da arquitetura moderna e o novo 

nacionalismo musical 

• Pré-modernismo e modernismo no Brasil  

• Arte contemporânea: anos 50 e 60 

• A “ geração 80” e as tendências contemporâneas 

• Arte popular no Brasil 

• Revisão 

. 

Estratégias Metodológicas 

A proposta metodológica de Arte propõe o aprendizado por meio 

de: 

• Abordagem triangular; 

• Análise de filmes e produções de arte de diferentes períodos e épocas; 

• Aula dirigida; 

• Contextualização; 

• Convivência com as produções artísticas e suas concepções estéticas 

nas diferentes culturas;  

• Exercícios de composição artística; 

• Exposição de arte- trabalhos realizados nos períodos; 

• Leitura de imagens; 

• Leitura Descrição, análise, interpretação e julgamento; 

• Produção artística com materiais diversos; 

• Seminários; 

• Utilização de ipads, datashow, fotos e multimeios. 

 

Avaliação 

A avaliação, na disciplina Arte, propõe a interação entre 

professor, estudante e meio, visando à construção do conhecimento através de 

suas equidades. Nesse contexto, poderão ser obtidos resultados qualitativos e 

não somente quantitativos. Todo o processo de aprendizagem é avaliado: 

conteúdos, conceitos e atitudes frente à arte, às produções e reflexões. Por meio 
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de diferentes estratégias e abordagens, busca-se avaliar todo o conhecimento 

construído e como foi construído, considerando todas as especificidades da 

disciplina. 

 

Referências 
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trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2002. 
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KOSIK, Karel. Dialética do Concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
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16.2 Biologia 

 

Justificativa 

O aprendizado de Biologia, nessa etapa da educação básica, 

deve complementar e aprofundar os conceitos apresentados aos estudantes 

durante o Ensino Fundamental, em que as diferentes especialidades da Biologia 

permitem um debate científico acerca da origem e significado da vida, além de 

alicerçar conhecimentos práticos de áreas essenciais da sociedade como 

medicina, agropecuária, alimentação, dentre outras. Neste sentido, é notório que 

a disciplina de Biologia, juntamente com as demais, contribui para o 

desenvolvimento de conteúdos, preparação para o mercado de trabalho, 

exercício da cidadania e para a educação ambiental, por meio da qual o indivíduo 

e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 

e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial à 
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sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, conforme determina a Lei. 9.795/ 

99, regulamentada pelo Decreto 4281/ 02. 

Cabe destacar que os efeitos, no ser humano, de substâncias 

que causam dependência física ou psíquica e drogas psicotrópicas, conforme 

determina a Lei 13198 de 25 de Junho de 2001, serão abordados no decorrer 

dos conteúdos trabalhados. 

 

Competências e Habilidades 

A disciplina de Biologia apresenta como objetivo geral a 

aplicação, ao cotidiano, dos conceitos estudados, percebendo-se a necessidade 

do estudo da Biologia para compreensão de fenômenos diários, assim como 

desenvolver a capacidade de resolver exercícios através dos conceitos 

compreendidos.  

Como objetivos específicos se propõe: 

• Permitir ao estudante integrar ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão 

e ação, e o de ter uma visão de totalidade – pelo próprio modo como a 

natureza se comporta e a vida se processa; 

• Fornecer subsídios que estimule a análise, a capacidade de compor dados, 

informações e argumentos, dando significado a conceitos científicos 

básicos, como sistema, energia, transformação, vida, hereditariedade, 

tempo e espaço; 

• Estimular a observação e a compreensão da realidade em que vivemos, 

adquirindo assim, uma compreensão de mundo e suas transformações, 

situando o homem como indivíduo integrante e participativo do Universo; 

• Buscar, no cotidiano, meios para formalizar e interpretar relações que se 

estabelecem no meio e nos objetivos construídos pela humanidade; 

• Buscar a consciência e a criticidade necessárias para entender a influência 

que sofremos e provocamos no Meio. 

 

Os principais conteúdos biológicos, tomando como referência os PCN+, estão 

listados a seguir, sintetizados em seis temas estruturadores:  

• Interação entre os seres vivos;  
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• Qualidade de vida das populações humanas;  

• Identidade dos seres vivos;  

• Diversidade da vida;  

• Transmissão da vida, ética e manipulação gênica;  

• Origem e evolução da vida.  

 

Estratégias metodológicas 

Dentre as várias possibilidades de estratégias metodológicas 

possíveis para o ensino da Biologia no Ensino Médio, priorizar-se-á: 

• Levantamento de conhecimento prévio no início das unidades didáticas 

como ponto de partida para a construção de novos conhecimentos; 

• Avaliação diagnóstica individual; 

• Observação sistemática de fenômenos naturais por meio de vídeos e 

imagens proporcionando debates e discussões em sala de aula; 

• Problematização de situações cotidianas relacionadas aos conteúdos; 

• Experimentação. 

 

Avaliação 

O processo avaliativo se dará mediante: 

• Avaliação dissertativa teórica; 

• Avaliação oral (debate e defesa de ideias); 

• Resolução de exercícios. 

 

Referências 
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Secretaria de Estado de Educação BIOLOGIA Ensino Médio. Minas Gerais. 

Disponível em: 

<http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7B34F10634-

1508-447C-BC5A-3E45DC2D7A01%7D_biologia.pdf>. Acesso em: 12 nov. 

2014. 

 

16.3 Educação Física 

 

Justificativa 

Nos dias de hoje, o avanço tecnológico tem trazido mudanças 

de hábitos à humanidade, surtindo efeitos positivos e negativos. Dentre os 

negativos, destacamos o stress acumulado que predispõe o individuo sujeito a 

doenças psicossomáticas, como ansiedade, frustração e depressão, ou até, um 

sentimento generalizado de insatisfação, prejudicando as relações 

interpessoais. Outras causas citadas como resultantes do avanço tecnológico, 

são os problemas respiratórios, musculares, distúrbios no aparelho imunológico, 

hipertensão arterial, arteriosclerose e cardiopatias. 

O estudante do Ensino Médio encontra-se exposto a algumas 

dessas circunstâncias. A inclusão de programas escolares que valorizam o 

aprendizado e a prática de exercícios de elevação e manutenção da frequência 

cardíaca em limites submáximos, alongamento e flexibilidade, relaxamento e 

compensação com o objetivo profilático, desencadearão, consequentemente, 

uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, a Educação Física está buscando 

sua identidade como área de estudo fundamental para a compreensão e 

entendimento do ser humano enquanto produtor de cultura. 

Partindo desta busca, o estudante de Ensino Médio compõe o 

ciclo de aprofundamento da sistematização do conhecimento. Começa a 

compreender e explicar que há propriedades comuns e lida com a regularidade 

cientifica, podendo, a partir dela, adquirir algumas condições para ser produtor 

de conhecimento cientifico, quando submetido à atividade de pesquisa. 

Portanto, a Educação Física no Ensino Médio deve aprofundar 

os conhecimentos dos estudantes, através de metodologias diversificadas, 
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estudos do meio, exposição de vídeos, apreciação de obras de diversos autores, 

leituras de texto, solução de problemas, discussão de assuntos atuais e 

concretos. Assim, as aulas não se limitam aos já conhecidos fundamentos de 

esportes e do jogo, preparando o estudante a ser um cidadão consciente da 

importância da atividade física, relacionada com o conhecimento cientifico e a 

hábitos higiênicos. 

 

Competências e Habilidades 

As aulas de Educação Física no Ensino Médio objetivam 

proporcionar ao estudante: 

• Aprofundar-se no conhecimento sobre funcionamento do organismo 

humano de forma a reconhecer e modificar as atividades corporais, 

valorizando-as como recursos para melhoria de suas aptidões físicas; 

• Adotar uma postura ativa de praticante de atividades físicas, consciente 

da importância das mesmas na vida do cidadão; 

• Buscar informações para o seu aprofundamento teórico de forma a 

construir e adaptar alguns sistemas de melhoria de suas aptidões físicas. 

 

Conteúdos estruturantes 

• Cultura corporal 

✓ Introdução à linguagem corporal: entendendo a educação física 

✓ Atividade física na idade média 

✓ Estereótipos 

✓ Comida: saúde e conhecimento: alimentação, elementos da história, 

alimentação na antiguidade e idade média, alimentação na idade 

moderna e contemporânea. 

✓ Capacidades físicas 

✓ Atividade física  

✓ Exercícios aeróbios e anaeróbios 

✓ A mulher e a atividade física 

✓ Sedentarismo 

✓ Obesidade, bulimia, anorexia, vigorexia  
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• Esportes 

✓ Preconceito e miscigenação 

✓ Esporte na antiguidade 

✓ Tendência contemporânea 

✓ Violência nos esportes 

✓ Basquete, voleibol, futsal, handebol 

✓ Esporte de aventura e radical 

✓ Atletismo 

✓ Olimpíadas 

✓ Copa do mundo 

✓ Doping  

• Jogos e brincadeiras 

✓ Jogos populares 
✓ A construção social do jogo 
✓ Jogos cooperativos 
✓ História do xadrez 
✓ Folclore 

 

• Ginásticas 

✓ A herança da revolução industrial para a cultura corporal (ginástica 

laboral) 

✓ Ginástica e suas modalidades na atualidade 

✓ Ginastica rítmica 

✓ Ginástica acrobática 

✓ Ginástica circense 

✓ Ginastica olímpica 

• Danças 

✓ Período realismo/naturalismo 

✓ Dança folclórica 

✓ Dança de rua 

✓ Dança circular 

• Lutas 

✓ Abolição da escravatura: a gênese da capoeira- manifestação 

corporal 
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✓ Lutas e artes marciais 

✓ Lutas de aproximação- oriental e ocidental 

✓ Lutas que mantém a distância - oriental e ocidental 

✓ Luta como instrumento mediador- oriental e ocidental 

 

Estratégias Metodológicas 

Dentre as inúmeras estratégias metodológicas possíveis, 

estimular-se-á os estudantes à construção do seu próprio conhecimento, através 

de uma busca em diversas fontes como: perguntar a outros professores, 

investigar em casa ou na biblioteca da escola e os resultados dessa pesquisa 

sendo apresentados e discutidos com o grupo. Quando na discussão de uma 

proposta de atividade física entre os estudantes, o professor adotará uma 

postura de coordenador dos debates, questionando o grupo de forma a favorecer 

o aproveitamento de respostas que sejam oriundas de reflexões individuais e/ ou 

coletiva. Os estudantes serão estimulados a explicar suas posições e ações e 

essa explicação far-se-á no sentido de atribuir-lhes um significado. Isto permite 

ao estudante o questionamento de condutas e valores do grupo e de si mesma. 

Estruturar formas de trabalho em que, por exemplo, grupos de estudantes 

alternem-se simultaneamente na execução dos fundamentos esportivos e 

exercícios, de ginástica e de luta, o que desencadearia discussões fortes sobre 

a elevação, oscilação e manutenção da frequência cardíaca, assim como as 

qualidades físicas envolvidas. 

 

Avaliação 

Propõe-se a utilização da autoavaliação como um momento para 

a reflexão do estudante sobre as contribuições das suas ações no seu 

crescimento individual e coletivo. Além disso, serão aplicados trabalhos de 

pesquisa e serão avaliados por observação os trabalhos práticos apresentados 

e desenvolvidos durante as aulas. 

Referências 
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16.4  Filosofia 

 

Justificativa 

O ensino de Filosofia, no Ensino Médio, justifica-se na medida 

em que a disciplina contribui para o pleno desenvolvimento do educando. A 

Filosofia sempre  

esteve presente na história da nossa civilização. No entanto, a nossa sociedade, 

pós- revolução industrial, criou um modo de vida bastante antifilosófico.  Nos 

últimos séculos, os seres humanos se acostumaram com uma rotina capitalista, 

que privilegia a mercadoria e a produção. O pensamento intelectivo e a busca 

desinteressada pelo conhecimento ficaram para trás, esquecida. O homem 

passou a se preocupar muito mais com o ter, do que com o ser.  
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Devido a isso, o ensino de Filosofia se faz sumamente 

necessário, pois ele é uma chamada para a busca do saber. É preciso dar 

condições para que o estudante desenvolva o pensamento autônomo e fuja da 

alienação. Pensar, filosoficamente, é refletir, voltando o pensamento para e 

sobre nós mesmos, para e sobre o próprio pensamento e, na medida mesma em 

que é um refletir, um pensar sobre a nossa existência e nosso pensamento, a 

Filosofia não apenas é como também provê a consciência crítica. Daí porque, 

nos últimos anos, nos cansamos de repetir que o ensino de Filosofia deve visar 

e contribuir para o despertar da consciência crítica. 

 

Competências e Habilidades 

A disciplina de Filosofia se propõe a desencadear nas crianças 

e adolescentes reflexões e atitudes para serem autônomas para, a partir dessa 

vivência de atitudes filosóficas, venham a entender melhor a si mesmas, aos 

outros e ao mundo em que vivem. Além disso, busca desenvolver a capacidade 

de integração, socialização e interação, a capacidade de raciocínio, a 

curiosidade e a criatividade com o propósito de incentivar a capacidade de 

investigação e compreensão que envolve: aprender a perceber, reconhecer, 

definir, distinguir, constatar, enfatizar, explicar, aguçar a capacidade de 

comunicação e representação e ampliar a compreensão ética e política da sua 

vivência no mundo. 

Como objetivos específicos visa possibilitar ao estudante: 

• Compreender os principais temas, problemas e sistemas filosóficos; 

• Servir-se do legado das tradições filosóficas para dialogar com as ciências 

e as artes, e refletir sobre a realidade; 

• Transmitir o legado da tradição e o gosto pelo pensamento inovador, 

crítico e independente. 

• Compreender a importância das questões acerca do sentido e da 

significação da própria existência e das produções culturais; 

• Perceber a integração necessária entre a Filosofia e a produção científica, 

artística, bem como com o agir pessoal e político; 

http://www.maededeus.edu.br/
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• Desenvolver a capacidade de relacionar o exercício da crítica filosófica 

com a promoção integral da cidadania e com o respeito à pessoa, dentro 

da tradição de defesa dos direitos humanos. 

 

Conteúdos estruturantes 

• Filosofia e conhecimento; Filosofia e ciência; definição de Filosofia; 

• Verdade, justificação e ceticismo; 

• Filosofia pré-socrática; uno e múltiplo; movimento e realidade; 

• Teoria das ideias em Platão; conhecimento e opinião; aparência e 

realidade; 

• Conceitos centrais da metafísica aristotélica; 

• A questão política  

• A política antiga; a República de Platão; a Política de Aristóteles; 

• Política moderna: Maquiavel 

• Os contratualistas: Hobbes, Locke e Rousseau;  

• A questão ética 

• A ética antiga: Platão, Aristóteles e filósofos helenistas; 

• Éticas do dever; fundamentações da moral; autonomia do sujeito; 

• A teoria da ciência aristotélica; 

• Epistemologia; Hume, Kant, Descartes e Bacon. 

• Filosofia Contemporânea: Popper e Escola de Frankfurt 

• Estética 

 

Estratégias Metodológicas 

Para que o estudante desenvolva as competências esperadas 

ao final do Ensino Médio, não pode haver uma separação entre conteúdo, 

metodologia e formas de avaliação. Assim, uma metodologia para o ensino da 

Filosofia deve considerar igualmente aquilo que é peculiar a ela e o conteúdo 

específico que estará sendo trabalhado. Seguem, então, algumas considerações 

sobre procedimentos metodológicos que podem ser úteis na prática acadêmica.  
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Como se sabe, a metodologia mais utilizada nas aulas de 

Filosofia é, de longe, a aula expositiva. Muitas vezes é utilizado o apoio do 

debate ou de trabalhos em grupo, em virtude da falta de recursos mais ricos e 

de textos adequados. Além destes, o trabalho volta-se à interpretação e à 

contextualização de fragmentos de alguns filósofos ou ao debate sobre temas 

atuais, confrontando-os com pequenos textos filosóficos. Há, ainda, o uso de 

seminários realizados pelos estudantes, pesquisas bibliográficas e, mais 

ocasionalmente, o uso de música, poesia, literatura e filmes em vídeo para 

sensibilização quanto ao tema a ser desenvolvido. 

 

Avaliação 

A avaliação no ensino de Filosofia deve ser muito mais formativa 

do que somativa, cabendo, ao professor, usar de inúmeros meios para aguçar o 

interesse e espírito crítico nos jovens. No entanto, a disciplina permite que se 

faça o uso de música, poesia, trabalhos em cartazes, apresentações orais, 

apresentações teatrais, etc.  

Do mesmo modo, como é preciso avaliar os conteúdos 

trabalhos, o professor pode ofertar provas, sempre procurando a melhor maneira 

de ver o que o estudante aprendeu e quais as diferenças que aquele conteúdo 

fará em seu dia a dia.  

Referências 
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16.5 Física 

Justificativa 

A Física estuda os fenômenos naturais tal como eles ocorrem no 

espaço e no tempo e os descreve por meio de teorias expressas em uma 

linguagem matemática. Com a ajuda da Física, podemos utilizar algumas formas 

de energia e fazê-las trabalhar para nós. Por este motivo, o conhecimento das 

leis e dos fenômenos físicos constitui um complemento indispensável à formação 

cultural do homem moderno, não só em virtude do grande desenvolvimento 

cientifico e tecnológico do modo atual, como também porque o mundo da física 

nos rodeia por completo. 

A Física tem como objeto de estudo o universo, em toda a sua 

complexidade. Por isso, a disciplina de Física propõe aos estudantes o estudo 

de fenômenos da natureza, sendo eles naturais ou científicos e aperfeiçoados 

através da ciência pelo homem no decorrer dos tempos. 

Nos nossos dias, as teorias físicas permitem predizer resultados 

experimentais com grande precisão e muitas delas tiveram aplicações 

tecnológicas que transformaram, consideravelmente, nosso modo de vida. 

Entende-se, então, que a Física deve educar para a cidadania contribuindo para 

o desenvolvimento de um sujeito crítico, capaz de admirar a beleza da produção 

cientifica ao longo da história e compreender a necessidade dessa dimensão do 

conhecimento para o estudo e o entendimento do universo de fenômenos que 

os cerca. Mas também, que percebam os aspectos sociais, políticos, econômicos 

e culturais desta ciência, seu comprometimento e envolvimento com as 
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estruturas que representam esses aspectos. O estudo da Física deve ressaltar 

a importância de um enfoque conceitual que não leve em conta apenas uma 

equação matemática, mas que considere o pressuposto teórico que afirma que 

o conhecimento científico é uma construção humana com significado histórico e 

social. 

 

Competências e Habilidades 

A disciplina de Física possibilita que o homem se coloque como 

agente cada vez mais atuante no desenvolvimento tecnológico e social, dentro 

do papel da ciência. Deste modo, o estudo da Física visa proporcionar ao aluno: 

• Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história 

e relações com o contexto cultural, social, político e econômico.  

• Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a 

evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do 

conhecimento científico.  

• Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de 

expressão da cultura humana.  

• Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que 

envolvam aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes. 

• Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos.  

• Compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos.  

• Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para 

a expressão do saber físico.  

• Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e 

elementos de sua representação simbólica.  

• Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, 

sabendo interpretar notícias científicas.  

• Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, 

sistematizar. Identificar regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, 

compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar.  
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• Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, 

identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas. 

• Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 

procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos. 

• Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber 

científico. 

 

 

Conteúdos Estruturantes: 

• MOVIMENTO (MECÂNICA): Cinemática Escalar e Vetorial, Momentum e 

Inércia, Conservação de Quantidade de Movimento, 2ª Lei de Newton, 3ª Lei 

de Newton, Energia e o Princípio da Conservação de Energia, Gravitação, 

Movimento Circular, Estática, Hidrostática e Colisões.  

• TERMODINÂMICA: Termometria, Termologia, Calorimetria, Estudo dos 

Gases, Lei zero da Termodinâmica, 1ª Lei da Termodinâmica, 2ª Lei da 

Termodinâmica e Entropia. 

• ELETROMAGNETISMO: Carga elétrica, Campo Elétrico, Potencial Elétrico, 

Corrente Elétrica, Leis de Ohm, Circuitos Elétricos, Capacitores, Magnetismo, 

Força Magnética, Indução Eletromagnética, Ondulatória, Equações de 

Maxwell: (Lei de Gauss, Lei de Coulomb para Eletrostática, Lei de Ampère, 

Lei de Gauss Magnética, Lei de Faraday), a natureza da Luz e suas 

propriedades (Óptica Física e Óptica Geométrica) e Física Moderna. 

 

Estratégias Metodológicas 

A elaboração e a sistematização dos conteúdos da disciplina de 

Física devem atingir, de maneira congruente, as várias dimensões da 

inteligência humana em virtude das aptidões individuais e das capacidades 

diferenciadas de aquisição de conhecimentos. Para atingir tais finalidades 

citadas anteriormente, as abordagens que serão consideradas no processo têm 

seu papel fundamental, pois possibilitam a todos os alunos a construção do 

conhecimento. São elas: 
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• Relacionar os conteúdos com fatos concretos e palpáveis do cotidiano por 

meio de aulas expositivas, experimentos, multimídia, debates, ipads, etc; 

• Mostrar historicamente o processo, o desenvolvimento e aplicação do 

conhecimento físico; 

• Enfatizar a compreensão do fenômeno físico com redução das 

considerações matemáticas; 

• Possibilitar a compreensão de determinada abstração física mediante 

simples experimentação. 

 

Avaliação 

A Avaliação deve ser um processo contínuo, considerando não 

só um conhecimento ou aquisição de um determinado conhecimento. Cabe ao 

professor investigar e compreender as dificuldades dos alunos, analisando os 

erros e as dúvidas, considerando-os para a recuperação ou reestruturação dos 

planejamentos, se for o caso. 

A Avaliação compreenderá provas escritas, englobando o 

conjunto de atitudes do aluno: desempenho nos trabalhos (individuais e 

coletivos), realização de tarefas, interesse, participação ativa em conversas 

formais e informais, simulados preparatórios para o vestibular, montagens 

experimentais, etc. A Avaliação é, portanto, processual e analítica.  

Referências 

UNO Internacional. Projeto de Educação Básica. São Paulo. Disponível em: 
<http://www.uno-internacional.com/br/index.html>. Acesso em: 12 ago. 2018. 
GASPAR, Alberto. Física. Volume Único, São Paulo: Ática, 2005. 
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio. 2000. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2018. 
 
 
 

16.6  Geografia 

 

Justificativa 

Existem instrumentos que nos permitem explorar a organização espacial e 

compreender seu desenvolvimento no tempo. A Geografia possui categorias de 

análise que atuam como dispositivos para o entendimento desses processos que 
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podem contribuir para a conscientização de agentes modificadores. O estudo 

dos fenômenos ambientais e antrópicos, a partir de categorias/ objetos como 

lugar, paisagem, região, território, sociedade e natureza, pode viabilizar a 

construção de pensamentos críticos, bem como a educação ambiental, por meio 

da qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, conforme 

determina a Lei. 9.795/ 99, regulamentada pelo Decreto 4281/ 02. Cabe destacar 

que no Ensino de Geografia no Ensino Médio são abordados também os 

conteúdos referentes à Geografia do Paraná. 

 

 Competências e Habilidades 

A Geografia apresenta como objeto geral possibilitar ao aluno 

compreender as múltiplas faces do espaço humano e natural em suas diferentes 

lógicas de criação, apropriação e modificação nos domínios econômico, 

ambiental, cultural e político e, como objetivos específicos visa proporcionar ao 

aluno: 

• Compreender a construção das relações de poder entre os territórios e os 

desdobramentos geopolíticos no Brasil e no Mundo; 

• Analisar a formação e a apropriação do meio natural e as modificações 

causadas pelo ser humano que definem as paisagens; 

• Entender as diferentes dinâmicas econômicas na sociedade e suas 

implicações sociais; 

• Assimilar os processos socioeconômicos no contexto global com as 

decorrentes transformações culturais nos âmbitos local, regional e 

mundial. 

  

Conteúdos Estruturantes 

A Geografia apresenta como objeto geral possibilitar ao aluno compreender as 

múltiplas faces do espaço humano e natural em suas diferentes lógicas de 

criação, apropriação e modificação nos domínios econômico, ambiental, cultural 

e político e, como objetivos específicos visa proporcionar ao aluno: 
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• Espaço geográfico e regionalização mundial e o território brasileiro 

• Cartografia: uma forma de ler o mundo 

• O sistema terrestre 

• As bases físicas do Brasil 

• Clima, vegetação e hidrografia 

• Políticas ambientais e recursos energéticos 

• Infraestrutura e logística no Brasil 

• Desenvolvimento e indústria; o espaço geoeconômico industrial e 

economia e indústria no Brasil 

• Agropecuária; o espaço agrário mundial e brasileiro 

• A dinâmica das populações 

• População brasileira 

• O mundo urbano 

• Brasil urbano 

• Globalização e desigualdade, a dinâmica do comércio e dos serviços 

• América; características naturais e humanas 

• Europa; características naturais e humanas 

• África, Ásia e Rússia; características naturais e humanas 

• Tensões e conflitos no mundo contemporâneo 

 

Estratégias Metodológicas 

            As discussões das diferentes dimensões do espaço geográfico 

serão baseadas nos conceitos fundamentais da disciplina - lugar, paisagem, 

região, território, sociedade e natureza – de modo reflexivo. Entender as relações 

entre natureza e sociedade em diferentes faixas temporais são essenciais. Os 

instrumentos cartográficos são organizadores espaciais em forma de signos que 

serão utilizados para a compreensão de informações. A argumentação em 

diferentes escalas geográficas deve ser fundamental para aproximação do 

debate a realidade do aluno, auxiliando o processo de formação crítica. 

  

Avaliação 
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   A avaliação da disciplina de Geografia no Ensino Médio se 

atentará para a apropriação dos conceitos geográficos - lugar, paisagem, região, 

território, sociedade e natureza, para a compreensão das transformações 

empreendidas pelo homem na modificação da paisagem, para o reconhecimento 

de como as relações de poder moldam as estruturas políticas entre os países, 

para a assimilação da influência das dinâmicas socioeconômicas nas diversas 

manifestações culturais e para a identificação da relação entre produção 

econômica e técnica – industrial, agrária, mineral, tecnologia – e problemas 

socioambientais. Para tanto, valer-se de provas escritas, seminários, pesquisas 

e outros instrumentos que possibilitam, da melhor forma possível, a avaliação 

dos aspectos descritos. 

 Referências 
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PARANÁ, Secretária de Educação do. Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica: Geografia. Curitiba: Departamento de Educação Básica, 2008. 
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção/ 
Milton Santos. – 4ª ed. 2° reimpr. – São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2006. (Coleção Milton Santos; 1) 
SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à 
consciência universal. Rio e Janeiro: Record, 2000 
 

 

16.7  História 

 

Justificativa 

Desde que foi incorporada ao currículo escolar, a disciplina de 

História tem se preocupado em aproximar o conhecimento histórico e o saber 

histórico, havendo também a preocupação em valorizar o estudante como sujeito 

e agente na busca desse conhecimento e no processo de aprendizagem. A partir 
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de uma pedagogia crítica, considera-se o educando como sujeito histórico e, 

portanto, construtor de sua aprendizagem. 

A produção e a construção do conhecimento, objetivo a ser 

conquistado pelo educando, visa a formação de indivíduos autônomos, 

autoconscientes, cientes de sua cidadania e de sua contribuição, enquanto 

sujeitos históricos no espaço constituído pelas sociedades humanas. Perante as 

diversas mudanças ocorridas com os avanços tecnológicos e científicos: a cura 

de doenças, novos medicamentos, a internet, os equipamentos eletroeletrônicos, 

entre muitas conquistas, trouxeram, por vez, fartura de alimentos, a velocidade 

na transmissão de informações e a disponibilidade de conforto e lazer para uma 

parcela da população mundial. Por outro lado, o avanço do sistema capitalista 

gerou para alguns, na contramão do progresso, a exclusão de direitos básicos 

de cidadania, saúde, educação e lazer, para uma boa parte da população do 

planeta, além da violação dos direitos à integridade física e moral de milhares de  

pessoas em diversos países que desrespeitam os direitos humanos. 

Neste contexto, a construção de uma sociedade mais justa, 

humana e igualitária é tarefa que compete a todos, independente de sua 

nacionalidade, convicções políticas, ideológicas, religiosa, etc. Porém, o papel 

da educação torna-se fundamental no processo de conhecimento e análise 

crítica da produção cultural desenvolvida pela humanidade. Por meio da 

educação é possível formar pessoas hábeis na capacidade de leitura da 

realidade e eficientes na tarefa de interferir e modificar o mundo. A educação, 

portanto, evidencia que tudo o que existe, além do mundo natural, é resultante 

da ação dos seres humanos. A educação torna-se, portanto um instrumento para 

a compreensão e a inteligibilidade do mundo. 

A relação entre presente e passado e as problemáticas sociais 

contemporâneas, porém não são de fácil percepção para o estudante. Portanto, 

o estudo da história deve procurar caminhos que possibilitem ao educando uma 

melhor compreensão de sua dimensão social e suas correlações. Deve-se 

considerar que história aprende-se no cotidiano, nas imagens, nas festas, no 

convívio social, familiar, nos acontecimentos regionais, nacionais e mundiais. 

Portanto, a história enquanto disciplina de investigação, deve preparar os 
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agentes sociais para conviver com sua realidade e transformá-la no exercício da 

cidadania orientada pela ciência e na observância das alteridades e da 

solidariedade crítica e cooperativa. 

Estudar história é buscar no tempo e no espaço a compreensão 

das transformações realizadas pelo homem, permanências e mudanças num 

determinado meio social. É compreender as experiências sociais, culturais, 

políticas, tecnológicas e econômicas da humanidade ao longo do tempo. Como 

em nosso tempo as transformações são rápidas e dinâmicas, se faz necessário 

refletir e raciocinar para obter o conhecimento e produzi-lo. A história nos 

possibilita conhecer o que fomos e o que fizemos, para compreender 

conscientemente o que somos e o que podemos fazer. Para isso, ela não deve 

apresentar os fatos do passado de forma enciclopédica, mas estimular o 

educando, partir da problematizarão do cotidiano, a refletir sobre o seu presente. 

A disciplina de História possibilita ao indivíduo perceber as 

transformações na sociedade em que vive para que possa compreender as 

diferenças socioeconômicas de outras sociedades, contemporâneas ou não. 

Estudar história é obter autonomia perante o conhecimento histórico das 

sociedades humanas e, neste contexto, o estudo da história e cultura afro-

brasileira e africana conforme propõe a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/ 08 que 

tornam obrigatórios o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, 

incluindo 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, são tomados amplamente 

em consideração. 

O ensino de História no Ensino Médio também aborda os 

conteúdos da História do Paraná, conforme determina a Lei 13.381/01, e o ECA 

quando foca a Constituição de 1988 que ampliou os direitos sociais. 
 

Competências e Habilidades 
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O ensino de História no Ensino Médio busca proporcionar ao 

estudante o desenvolvimento das competências e habilidades que o tornem 

capaz de: 

• Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, 

reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes 

sociais e dos diferentes contextos envolvidos em sua produção.  

• Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a 

partir das categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico.  

• Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de 

periodização do tempo cronológico, reconhecendo-as como construções 

culturais e históricas. 

• Estabelecer relações entre continuidade/permanência e 

ruptura/transformação nos processos históricos.  

• Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do 

reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos 

simultaneamente como sujeito e como produto dos mesmos.  

• Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da 

crítica dos diversos "lugares de memória" socialmente instituídos. 

• Situar as diversas produções da cultura - as linguagens, as artes, a filosofia, 

a religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais - nos 

contextos históricos de sua constituição e significação.  

• Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas 

relações de sucessão e/ou de simultaneidade.  

• Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.  

• Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas 

relações com o passado. 

 

Conteúdos Estruturantes 

• O conhecimento histórico e a Pré-história 

• Antigo Oriente Próximo 

• Civilizações Clássicas: Grécia e Roma 
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• O nascimento do Ocidente e os impérios medievais orientais 

• A construção do mundo europeu moderno 

• Encontro de Culturas: colonialismo europeu moderno 

• A gestação do mundo burguês 

• As bases da ordem burguesa 

• A colonização da América portuguesa 

• América portuguesa – fundamentos e conflitos 

• Nacionalismos, revoluções e unificações no século XIX 

• Imperialismo e neocolonialismo 

• Guerra e revolução: novos rumos do mundo 

• Crises e totalitarismos 

• Da Segunda Guerra à Guerra Fria 

• Descolonização: conflitos na Ásia e na África 

• A mineração e a crise do sistema colonial 

• Da independência ao Segundo Império 

• O Brasil nos primeiros tempos da república 

• A Era Vargas 

• Oriente Médio e América: desafios do mundo contemporâneo 

• Rumos do mundo global 

• Ascensão do militares e resistência armada no Brasil 

• A redemocratização do Brasil  

• História do Paraná 

 

Estratégias Metodológicas 

A proposta das estratégias metodológicas utilizadas no ensino 

de História no Ensino Médio é aproximar o estudante de uma realidade mais 

atual, buscando interação na temporalidade passado/ presente, privilegiando 

conteúdos que possibilitem a crítica, os questionamentos, a reflexões, a 

socialização de informações, as diferentes visões históricas e historiográficas, 

permitindo ampliar os debates sem, no entanto, limitá-los a uma concepção 

acabada. 

http://www.maededeus.edu.br/


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

206 
 

Pretende-se, igualmente, levar o estudante a compreender sua 

realidade por meio da investigação, da apreensão de sentido e de tendências, 

estimulando o desenvolvimento do raciocínio lógico, crítico e da capacidade de 

apreender e de refinar sensibilidades e afinar a afetividade para perceber o 

“outro” ser social, proporcionando, assim, a tolerância, o respeito à diversidade, 

a justiça e a construção de um mundo melhor. 

Os conteúdos serão trabalhados de forma integrada para que o 

estudante não desenvolva uma visão fragmentada e compartimentada do 

processo histórico, no objetivo de perceber as inter-relações das sociedades em 

sua temporalidade. 

 

Avaliação 

Como ferramenta diagnóstica do processo de aquisição de 

conhecimento do educando e do sucesso da prática de ensino adotada pelo 

professor, a avaliação não deve resumir-se a provas para medir a quantidade do 

aprendizado, mas permitir avaliar o grau de amadurecimento intelectual e 

pedagógico do estudante e observar o acerto ou erro das estratégias didáticas 

utilizadas pelo professor. 

Portanto, no contexto da proposta da disciplina de história para 

o ensino médio, a avaliação deve ser contínua e diagnóstica. Serão realizadas 

avaliações com aplicações de exercícios contendo questões de múltipla escolha 

e de somatória, questões discursivas, interpretativas, análises de textos e 

documentos, além de atividades articuladas como: pesquisas e debates, que 

possam levar o estudante à reflexão e ao senso crítico. 

As atividades de avaliação pretendem observar a capacidade de 

síntese e de redação e o domínio de conteúdo como expressão do aprendizado, 

explicando procedimentos (capacidade de leitura de linguagens 

contemporâneas como: cinema, fotografia e televisão). 
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16.8 Língua Portuguesa 

 

Justificativa 

De acordo com as DCNEM (2006, p. 18) 

[...] as ações realizadas na disciplina Língua Portuguesa, no contexto 
do ensino médio, devem propiciar ao estudante o refinamento de 
habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta. Isso implica 
tanto a ampliação contínua de saberes relativos à configuração, ao 
funcionamento e à circulação dos textos quanto ao desenvolvimento 
da capacidade de reflexão sistemática sobre a língua e a linguagem. 

Tornar-se um leitor autônomo, capaz de não apenas decodificar 

sinais gráficos, mas usar todos os recursos linguísticos para a interpretação dos 

textos é uma das principais metas do ensino de Língua Portuguesa. Para isso 

são levados em conta os fatores contextuais dos mais variados tipos de textos. 

A partir da interação pela linguagem verbal, verifica-se o saber linguístico do 

estudante, desenvolvendo a função comunicativa. 

A natureza social e interativa da linguagem objetiva o 

desenvolvimento e a sistematização da língua interiorizada pelo estudante, 
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incentivando a verbalização, a produção escrita e a leitura, passando o estudo 

tradicional de gramática, literatura e redação para um estudo integrado de 

compreensão/ interpretação/ produção de textos. 

Em nossa Instituição, a disciplina de Língua Portuguesa abarca 

conjuntamente a Gramática e a Literatura. Esta última, considera as diferentes 

formas de expressão contidas também nas linguagens da cultura afro-brasileira 

e indígena como constituinte e formadora da sociedade brasileira, conforme 

propõe a Lei 10.693/ 03 e a Lei 11.645/ 08. Notadamente, neste aspecto, a 

Literatura, contemplada no Ensino Médio, assegura que aspectos da história e 

da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses 

dois grupos étnicos, sejam conhecidos dos estudantes com a valiosa 

contribuição que estes deram nas áreas social, econômica e política do Brasil 

como, por exemplo, a obra Iracema de José de Alencar. 

 

Competências e Habilidades 

O ensino da Língua Portuguesa no Ensino Médio apresenta 

como objetivos gerais proporcionar ao estudante: 

• Relacionar adequadamente os conceitos de língua e linguagem; 

• Reconhecer os elementos que particularizam a escrita, em contraste com 

a oralidade; 

• Entender a relação entre o significado e o significante na composição do 

signo linguístico; 

• Identificar os fatores que condicionam a variação linguística;  

• Compreender o conceito de fonema; 

• Dominar conceitos como dígrafo, homonímia e parônima, tonicidade; 

• Identificar as funções da linguagem e reconhecer os elementos que 

determinam cada uma delas 

• Diferenciar sentido literal e sentido figurado, bem como identificar os 

fatores que permitem caracterizar um texto como marcadamente 

conotativo ou denotativo; 

• Distinguir a oposição entre gramática descritiva e gramática normativa; 
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• Identificar substantivos e classificá-los de acordo com diferentes critérios; 

• Entender e empregar as regras associadas a número e gênero em 

substantivos simples e compostos; 

• Identificar as palavras que pertencem à classe dos adjetivos; 

• Reconhecer a principal função dos adjetivos 

• Identificar as principais características, tanto no plano discursivo como no 

gramatical, dos itens pertencentes a classe dos pronomes 

• Estabelecer paralelos entre os pronomes, os substantivos e os adjetivos; 

• Caracterizar as diferentes formas de realização dos pronomes pessoais, 

• Identificar os pronomes possessivos e caracterizar o seu funcionamento; 

• Identificar os pronomes demonstrativos e relaciona-los com a sua função; 

• Caracterizar os pronomes indefinidos; 

• Identificar os pronomes interrogativos; 

• Entender o funcionamento dos pronomes relativos; 

• Entender a classificação assumida para os numerais e reconhecer a 

distinção entre numerais substantivos e numerais adjetivos; 

• Caracterizar a função das interjeições; 

• Reconhecer as categorias gramaticais que compõem a morfologia verbal; 

• Compreender como se flexionam as formas verbais dos tempos simples; 

• Distinguir os verbos de acordo com o seu comportamento no paradigma 

flexional, classificando-os como regulares, irregulares, anômalos, 

defectivos e abundantes; 

• Reconhecer as perífrases verbais; 

• Associar diferentes locuções verbais às noções de modalidade, aspecto 

e voz 

• Identificar a natureza das palavras caracterizadas como 

morfologicamente invariáveis; 

• Reconhecer os diferentes tipos de advérbio; 

• Compreender a natureza conectiva das preposições e conjunções; 

• Entender em que consiste a sintaxe; 
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• Dominar os conceitos mais básicos para o estudo de fatos sintáticos 

(estrutura, função, frase, oração, sintagma e período); 

• Reconhecer as propriedades do sujeito; 

• Entender o que esta subjacente a oposição entre sujeito e predicado; 

• Identificar os tipos de sujeito; 

• Reconhecer e caracterizar os tipos de predicado (verbal, nominal e verbo-

nominal); 

• Identificar as funções sintáticas dos termos acessórios (adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto) 

• Entender em que consiste a função de predicativo do objeto, 

• Entender a função modificadora dos adjuntos adnominais e adverbiais, 

• Caracterizar os diferentes tipos de aposto (explicativo, enumerativo, 

recapitulativo, comparativo) 

• Reconhecer a função discursiva do vocativo, 

• Opor adequadamente os conceitos de coordenação e subordinação; 

• Relacionar o emprego dos sinais de pontuação a fatores de ordem 

sintática, e/ou semântico-discursiva; 

• Distinguir as funções de um texto literário 

• Compreender os recursos usados pela linguagem literária e diferenciar 

um texto literário de um não literário; 

• Definir e diferenciar gêneros literários; 

• Compreender o estudo dos gêneros; 

• Realizar o reconhecimento de formas fixas de poesia lírica; 

• Compreender a narrativa moderna como uma variante da narrativa épica; 

• Reconhecer as características essenciais da cultura medieval europeia; 

• Distinguir os gêneros de poesia trovadoresca; 

• Explicar as características principais da escola barroca 

• Compreender a dimensão cultural do Iluminismo 

• Identificar as características do Arcadismo 

• Delimitar o projeto literário do Arcadismo em Portugal e no Brasil 

• Identificar as características essenciais do Romantismo; 
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• Conhecer as principais vertentes do Romantismo europeu 

• Reconhecer as características essenciais da prosa urbana do 

Romantismo brasileiro; 

• Reconhecer o projeto literário dos romances indianistas e regionalistas no 

Romantismo brasileiro; 

• Caracterizar o projeto literário do Realismo; 

• Conhecer os princípios do Naturalismo; 

• Caracterizar o projeto literário naturalista; 

• Compreender o projeto literário do Naturalismo no Brasil; 

• Entender o Parnasianismo brasileiro; 

• Distinguir as principais características do Simbolismo; 

• Diferenciar as vanguardas artísticas do século XX; 

• Relacionar as vanguardas ao contexto histórico do início do século XX 

• Caracterizar o Pré-Modernismo e diferenciar as obras dos principais 

autores do período; 

• Compreender como se deu o início do Modernismo português; 

• Entender como se deu o movimento neorrealista português; 

• Caracterizar a literatura portuguesa contemporânea, identificando as 

tendências na poesia e na prosa; 

• Entender o início do Modernismo no Brasil; 

• Conhecer os principais autores da 1a fase modernista brasileira 

• Compreender o movimento concretista e seus principais representantes 

• Saber em que consiste a prosa pós-moderna 

• Entender os rumos da prosa contemporânea 

• Saber quais linhas regem a recente produção poética brasileira 

• Compreender como se caracterizou o teatro brasileiro do século XX. 

 

Conteúdos Estruturantes 

Considerando que Língua Portuguesa no Ensino Médio abrange 

as áreas da Literatura e da Gramática, os conteúdos serão apresentados nestas 

áreas. 
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Literatura 

• O diálogo entre os textos, as artes e a arte literária 

• As figuras de linguagem 

• Gêneros Literários 

• A narrativa de ficção 

• Origens Europeias 

• A literatura no Brasil colonial 

• O Romantismo no Brasil 

• Origens do realismo e sua chegada a Portugal 

• O Realismo no Brasil 

• O Simbolismo: Portugal e Brasil 

• Novas Perspectivas Estéticas 

• Pré- Modernismo brasileiro 

• Modernismo Brasileiro 

• Literatura Brasileira a partir de 45: Lírica e prosa 

• Concretismo 

• A prosa pós-moderna 

• Tendências contemporâneas no Brasil 

Gramática 

• A Linguagem 

• A dimensão discursiva da linguagem 

• Sentido 

• Introdução aos estudos gramaticais 

• Formação de Palavras 

• Estudo do Substantivo 

• Estudo do Adjetivo 

• Estudo do Pronome 

• Artigo, numeral e interjeição 

• Estudo do Substantivo 

• Estudo do Adjetivo 

• Estudo do Pronome 
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• Artigo, numeral e interjeição 

• Verbos: estrutura e conjugação 

• Formas verbais simples e perifrásticas 

• Palavras Invariáveis 

• A articulação dos termos na oração 

• Sintaxe 

Estratégias Metodológicas 

O processo de ensino e de aprendizagem de Língua Portuguesa 

terá como base as propostas interativas língua/ linguagem, consideradas em um 

processo discursivo de construção do pensamento simbólico, constitutivo de 

cada estudante em particular e da sociedade em geral. Dar-se-á ênfase ao 

estudo da dimensão dialógica dos textos, tendo em vista a abertura para a 

construção de significações e de tendências entre aqueles que se propõem a 

estudar. 

As sistematizações serão feitas por classificação da gramática 

normativa baseada em textos dos mais variados tipos; o estudo da literatura não 

será um mero estudo dos fatos históricos, mas contextualizado através de textos 

de cada época. Através de leituras e debates, os estudantes serão capacitados 

a expressar seus pensamentos e suas opiniões oralmente e de forma escrita 

como: narrativas, poemas e dissertações. Outra prioridade será a elaboração de 

projetos, que contemplarão a interdisciplinaridade e novas formas de avaliação 

integradas à informática e projetos em sala de aula, visando ao desenvolvimento 

da Língua Portuguesa e a desinibição dos estudantes. 

 

Avaliação 

A função didático-pedagógica da avaliação supera a 

automatização pela repetição, valorizando cada vez mais a real aquisição de 

conhecimentos, no sentido de assimilação e fixação como também a aplicação 

adequada, na forma de interação, inserindo o estudante no processo de 

transformação social e participação ativa nas diversas esferas da vida diária e 

profissional. 

Por isso, a avaliação será: 
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• diagnóstica, levando em consideração a produtividade do erro, ou seja: 

detectar falhas e deficiências e saná-las por meio da conscientização e 

recuperação. Nesta perspectiva, serão aplicados testes, provas escritas de 

textos, interpretação e exercícios de gramática. 

• Somatória, atendendo ao desenvolvimento das capacidades mentais e 

intelectuais dos estudantes quanto à aprendizagem de conceitos, aplicando 

tarefas de casa, pesquisas, confecção de cartazes e painéis, como também 

a participação ativa no dia a dia da sala de aula. 

• Contínua e transformadora na sua apreciação do processo da 

aprendizagem individual ao longo do período letivo, por meio de uma 

avaliação, observando as mudanças de comportamento e desenvoltura no 

uso da Língua Materna e no respeito intelectual. 

 

Referências 

FERREIRO, Emília; PALACIO, Margarita Gomes. et all. Os processos de 
leitura e escrita, novas perspectivas. 3º edição. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2003. p. 125-185. 

KLEIMAN, Angela B. Cors. O Texto e o leitor: aspectos cognitivos da 
leitura. Campinas Unicamp 1993. 

SMITH, F. Leitura significativa. Porto Alegre Artes Médicas, 1989. 

 

16.9  Matemática 

 

Justificativa 

A Matemática é uma linguagem capaz de explicar e justificar 

grande parte da história do desenvolvimento humano e do cotidiano. Sendo 

assim, seu estudo no Ensino é imprescindível. 

 

Competências e Habilidades 

Dentre os muitos objetivos do ensino da Matemática, 

destacamos: 

• Desenvolver no estudante o raciocínio lógico e a coerência na estruturação 

do pensamento; 
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• Habilitar o educando para que possa resolver questões práticas de 

cálculos; 

• Permitir uma leitura de mundo mais ampla baseada em conceitos de 

precisão, simetria, entre outros. 

Como objetivos específicos apresenta: 

• Ampliar a ideia de conjunto numérico; 

• Compreender números complexos e suas operações; 

• Conceituar e interpretar matrizes e suas operações; 

• Conhecer e dominar o conceito e as soluções de problemas que se 

realizam por meio de um determinante; 

• Identificar e realizar operações com polinômios; 

• Identificar e resolver equações, sistemas de equações e inequações, 

inclusive as exponenciais, logarítmicas e modulares 

• Perceber que as unidades de medidas são utilizadas para a determinação 

de diferentes grandezas; 

• Compreender as relações matemáticas nas unidades de medidas de 

diversas grandezas; 

• Aplicar a Lei dos Senos e a Lei dos Cossenos de um triângulo qualquer 

para determinar elementos desconhecidos; 

• Identificar diferentes funções; 

• Realizar cálculos envolvendo diferentes funções; 

• Aplicar os conhecimentos sobre funções para resolver situações-

problemas; 

• Realizar análise gráfica de diferentes funções; 

• Reconhecer nas sequencias numéricas particularidades que remetem ao 

conceito das progressões aritméticas e geométricas; 

• Generalizar cálculos para a determinação de termos de uma sequência 

numérica; 

• Ampliar os conceitos geométricos em um nível abstrato mais complexo; 

• Realizar análise dos elementos que estruturam as geometrias; 
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• Perceber a necessidade das geometrias não-Euclidianas para a 

compreensão de conceitos geométricos quando analisados em planos 

diferentes do plano Euclidiano; 

• Compreender a necessidade das geometrias não-Euclidianas para o 

avanço das teorias científicas; 

• Articular ideias geométricas em planos de curvatura nula, positiva ou 

negativa; 

• Conhecer os conceitos básicos da Geometria Elíptica, da Geometria 

Hiperbólica e da Geometria Fractal;Manusear dados desde sua coleta até 

os cálculos que irão permitir tirar conclusões e formulação de opiniões; 

• Dominar os conceitos do conteúdo Binômio de Newton; 

• Saber tratar a informação e compreender a ideia de probabilidade; 

• Realizar estimativas, conjecturas a respeito de dados e informações 

estatísticas; 

• Compreender a matemática financeira aplicada aos diversos ramos da 

atividade humana; 

• Perceber através da leitura, construção e interpretação de gráficos a 

transição da álgebra para a representação gráfica e vice-versa. 

 

Conteúdos estruturantes 

Os conteúdos de Matemática são divididos em duas áreas: 

Álgebra e Geometria. 

 

Álgebra 

• Conjuntos 

• Funções 

• Matrizes e determinantes 

• Sistemas de equações lineares 

• Problemas de contagem e análise combinatória 

• Probabilidade 

• Estatística 
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• Sequência, progressões aritméticas e geométricas 

• Proporções, porcentagens e finanças 

• Números complexos 

• Polinômios e equações polinomiais 

Geometria 

• Geometria plana 

• Introdução à geometria espacial 

• Poliedros 

• Corpos redondos 

• Trigonometria no triângulo retângulo 

• Ciclo trigonométrico 

• Funções trigonométricas 

• Trigonometria: complementos e estudo de triângulos quaisquer 

• Introdução à geometria analítica 

• Geometria analítica: circunferências e cônicas 

 

Estratégias Metodológicas 

• Trabalhar de forma diversificada, estimulando novas ideias, despertando a 

intuição matemática; 

• Ministrar aulas expositivas e dialogadas; 

• Promover atendimentos e observações individuais e coletivas; 

• Utilizar, de forma adequada e responsável ipad, calculadoras e 

computadores, mostrando sempre a importância de tais objetos na 

sociedade; 

• Estimular o raciocínio lógico, a criação e a responsabilidade com o ensino 

( pode ser feito através de pesquisas, apresentações de trabalhos, jogos, 

desafios matemáticos). 

 

Avaliação 

Como a Matemática faz parte de um programa a ser cumprido 

junto com outras disciplinas que fazem parte do currículo básico, é preciso que 
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ao elaborar uma Avaliação (independente do modelo), o professor saiba 

respeitar as dificuldades e também as potencialidades dos educandos, 

cobrando, de maneira coerente, somente o que é necessário ao conhecimento. 

Igualmente importante é não deixar de oportunizar meios para que os estudantes 

que tenham facilidade na disciplina possam desenvolver, aprimorar e consolidar 

ainda mais o conhecimento matemático. 

 

Referências 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(PCNEM). Ministério da Educação. Brasília, s/ d. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf>. Acesso em: 21 
nov. 2014. 

 

16.10  Química 

 

O ensino de Química no Currículo do Ensino Médio tem como 

objeto de estudo substâncias e materiais. Seu estudo se justifica pela 

necessidade do ser humano de absorver informações e compreendê-las. Sendo 

assim, é imprescindível articular e relacionar os fatos com o comportamento 

cientificamente observado e indutivo, de maneira a promover a aprendizagem 

significativa em detrimento da visão de que a química é um conjunto 

incompreensível de fórmulas e símbolos. Neste contexto, cabe destacar que 

serão abordados a constituição química e efeitos no ser humano de substâncias 

que causam dependência física ou psíquica e drogas psicotrópicas, conforme 

determina a Lei Estadual 13198, 25 de Junho de 2001. 

 

Competências e Habilidades 

• Ler e interpretar textos de interesse científico e tecnológico; 

• Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, 

expressões, Ícones...); 

• Expressar-se oralmente com clareza, usando a terminologia correta; 

• Formular hipóteses e prever resultados; 
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• Elaborar estratégias para a resolução de problemas; 

• Interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações; 

• Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva 

interdisciplinar e multidisciplinar; 

• Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para 

diagnosticar e equacionar questões sociais e ambientais, visando e 

aplicando os conhecimentos obtidos sobre os elementos químicos mais 

corriqueiros no dia a dia. 

 

Conteúdos estruturantes 

São conteúdos estruturantes da disciplina de Química: 

• Matéria e sua natureza 

• Biogeoquímica: se ocupa com as complexas relações existentes entre a 

matéria viva e não viva da biosfera, sua propriedade e modificações ao 

longo dos tempos para aproximar ou interligar saberes biológicos, 

geológicos e químicos. 

• Química sintética: tem sua origem na síntese de novos produtos e 

materiais químicos e permite o estudo dos produtos farmacêuticos, da 

indústria alimentícia (conservantes, aromatizantes, acidulantes, 

edulcorantes), dos fertilizantes e agrotóxicos. 

Como conteúdos básicos apresenta: 

• Estrutura atômica 

• Matéria e energia 

• Tabela periódica 

• Ligações químicas: Geometria, Polaridade, Forças intermoleculares 

• Substancias inorgânicas  

• Ácidos, bases, sais e oxidos 

• Reações inorgânicas 

• Teoria atômica molecular 

• Mol e massa molar 

• Leis ponderais (Lavoisier, Prost, Gay Lussac) 
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• O comportamento físico dos gases 

• Aspectos quantitativos das reações químicas 

• Radioatividade 

• Mol e massa molar (retomada de conceitos de grande importância) 

• Expressando a concentração das soluções 

• Propriedades coligativas 

• Termoquímica 

• Cinética química 

• Equilíbrio químico 

• Equilíbrios heterogêneos 

• Introdução aos processos eletroquímicos  

• Processos eletrolíticos 

• Introdução a química dos compostos (carbono e hidrogênio) 

• As principais classes funcionais de compostos orgânicos  

• Isomeria 

• Reações envolvendo  

• Reações de oxido-redução, desidratação, esterificação 

• Polimerização 

• Bioquímica 

• Noções sobre alguns compostos presentes nos seres vivos 

 

Estratégias Metodológicas 

A adoção de uma metodologia de aprendizagem ativa e 

interativa permitirá que se desenvolva um trabalho no qual o estudante se 

comunique, construa modelos explicativos, experimente, argumente, verifique 

contradições e assim crie situações de aprendizagem instigadoras, desafiadoras 

que levam às discussões e elaboração de ideias sobre os temas abordados 

dentro da química e das outras disciplinas que ajudam em cada conceito 

abordado. 

Vemos que não somente na Química, mas também em outras 

disciplinas, a utilização de técnicas que envolvem o raciocínio, como a resolução 
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de problemas, é uma importante estratégia com uma interpretação adequada 

com conjunto das outras disciplinas. Por meio do desenvolvimento da 

capacidade de raciocínio, os estudantes adquirem autoconfiança e 

principalmente responsabilidade; trabalhando com o refazer dos erros cometidos 

aumentam sua autonomia, a capacidade de comunicação e de argumentação, 

elementos essenciais no tratamento das disciplinas da área de Ciências exatas 

bem como as outras árias também. 

Proporcionar aos estudantes atividades que levem ao 

entusiasmo no fazer, paixão nos desafios e muita força de vontade de sempre ir 

além, como: Vestibulares e concursos, cooperação entre eles, ética nas 

colocações apresentadas, estaremos construindo a cidadania na prática e 

trabalhando com os valores humanos fundamentais e centrais da educação em 

conjuto e individual, quando julgar necessario. 

 

Avaliação 

A avaliação será tratada como estratégia de ensino e de 

promoção do aprendizado da disciplina. Assume um caráter formativo, 

favorecedor do progresso pessoal e da autonomia do estudante, integrada ao 

processo de ensino e de aprendizagem, para permitir ao estudante a consciência 

de seu próprio caminhar em relação ao conhecimento e permitir ao professor 

controlar melhorar a sua prática pedagógica. 

Serão realizadas avaliações continuadas, com aplicação de 

exercícios, provas escritas e simulados, fragmentando alguns assuntos quando 

necessário. 
 

Referências 
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PARANÁ/SEED/DEB. Diretrizes Curriculares da Educação Básica - 
Química. Curitiba: SEED/Jam3 Comunicação, 2008. (DENTRE OUTROS) 

 

 

16.11 Sociologia 

 

Justificativa 

O estudo objetivo e sistemático da sociedade e do 

comportamento humano pode ser considerado relativamente recente, em fins do 

século XVIII. Passa-se a utilizar a ciência na compreensão do mundo, 

ocasionando uma mudança marcante na forma de entendimento das questões 

naturais e humanas através da abordagem científica. Explicações que antes 

eram tradicionais e pautadas pelo pensamento religioso foram suplantadas por 

tentativas de conhecimento racionais e críticas. 

Esta dimensão implicou em uma série de transformações no 

processo histórico e social. Assim sendo, a Sociologia nasce com o papel de 

focalizar os problemas existentes na sociedade, questionando e buscando 

respostas que apontem para a construção de caminhos viáveis para a 

convivência coletiva. Ou seja, é o saber voltado para a compreensão da vida 

social humana, das regras existentes entre os grupos e dos fundamentos da 

sociedade. 

A Sociologia também vislumbra compreender como são 

estabelecidas as relações sociais. Desta maneira, compreende-se quão 

complexas são as sociedades humanas e, assim sendo, não podem ser 

compreendidas da mesma maneira, sendo necessário critérios avaliativos, 

métodos, objeto e objetivos bem traçados e municiados de olhar crítico frente à 

realidade. Este processo científico, não só pode, mas deve intervir e alterar os 

rumos da sociedade, com o objetivo de transformar e melhorar a sociedade. 

Desta maneira, um dos objetivos centrais da Sociologia na 

qualidade ciência da sociedade é o de compreender e explicar as características, 

as transformações e permanências que ocorreram e ainda ocorrem nas 

sociedades humanas. Tarefa bastante complicada, tendo em vista que a 
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sociedade e as relações existentes em seu interno são cada vez mais 

complexas, sobretudo, com a expansão do capitalismo, globalização e 

tecnologia.   

Para realizar tal tarefa é necessário levar em conta os diferentes 

contextos de cada sociedade e o homem, enquanto ator social/ sujeito a partir 

das relações que estabelece com seus pares e com o meio em que vive, 

adequando-o segundo suas necessidades e interesses transformando a 

realidade a sua volta. Desta forma, viver em sociedade significa produzir/criar, 

transformar adequar gerando formas de comportamento, organizações sociais, 

políticas, relações de poder, relacionamento, relações de trabalho, 

configurações familiares, institucionais, as desigualdades, direitos, valores e 

crenças entre outras tantas temáticas fundamentais. 

Com isso, o ensino de Sociologia como parte integrante do 

currículo escolar do ensino médio justifica-se por ser uma disciplina com 

potencialidade de oferecer aos indivíduos/estudantes a capacidade não apenas 

de refletir sobre sua realidade, mas criticá-la e assim transformá-la. A Sociologia 

no ensino médio tem como objetivo estimular os estudantes a tornarem-se 

sujeitos conscientes, com clareza das relações existentes e que estabelecem o 

tempo todo em seu cotidiano, na família, na escola, na religião, grupo de amigos, 

enfim. Um sujeito com capacidade de olhar além dos contextos estabelecidos, 

compreendendo melhor seus atos, comportamentos, escolhas, percebendo-se 

como parte fundamental desta realidade e com isso, com capacidade 

transformadora. 

Desta maneira, temos como meta ajudar o estudante a 

compreender os conceitos básicos de Sociologia a fim de desenvolver a 

imaginação sociológica (crítica) de modo que seja possível fazer uma leitura da 

realidade social. Cabe destacar que, no âmbito do Ensino de Sociologia no 

Ensino Médio, temas como violência, a droga e diversidade cultural são 

discutidos. 

 

Competências e Habilidades 
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Compreender os conceitos básicos da sociologia a fim de 

desenvolver a imaginação sociológica de modo que seja possível fazer uma 

leitura da realidade social, aprofundando as leituras dos discursos sociológicos 

como contraponto aos demais discursos é o objetivo geral da disciplina de 

Sociologia no Ensino Médio. Como objetivos específicos estão: 

• Desenvolver uma análise da Sociologia vislumbrando o contexto histórico 

de seu surgimento; 

• Entender o objeto de estudo da Sociologia; 

• Buscar o entendimento da Sociologia enquanto ciência e desenvolver a 

imaginação sociológica; 

• Entender dentro de uma análise sociológica o desenvolvimento e a 

consolidação do modo de produção capitalista; 

• Conhecer as principais correntes teóricas da Sociologia, bem como seus 

precursores; 

• Compreender a sociedade enquanto expressão dos fenômenos sociais e 

sua complexidade; 

• Perceber as diferentes manifestações culturais presentes nas 

sociedades. 

 

Conteúdos estruturantes 

• O contexto histórico do surgimento da Sociologia.  

• Primeiras Formulações e clássicos da Sociologia (Comte/ Marx/ 

Durkheim/ Weber) 

• A Sociologia no Brasil e seus principais teóricos  

• Instituições sociais: Família, Igreja e Escola 

• As relações de trabalho e suas transformações 

• O método etnográfico, o saber antropológico e o conceito de cultura 

• Diversidade cultural e etnocentrismo 

• O conceito de política, poder e ideologia 

• As formas de governo e o surgimento do Estado Moderno e 

características do Estado Brasileiro 

http://www.maededeus.edu.br/
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• Cidadania: o conceito e a sua construção histórica  

• Representação política: eleições e partidos políticos 

• Movimentos sociais 

• Indústria cultural e cultura de massa 

• Mundialização do capital e processos de globalização 

• Conhecimento em Ciências Sociais (Sociologia clássica, contemporânea 

e brasileira) 

• Relação Homem/Natureza (o trabalho na perspectiva sociológica e 

antropológica) 

• Indivíduo, Identidade e Socialização 

• Estratificação Social e Desigualdades Sociais (castas, estamentos e 

classes sociais) 

• Política/ Estado e Poder (Formas de governo e formação do Estado 

Moderno) 

• Movimentos sociais e transformações (Direito, cidadania e 

transformações sociais) 

• Etnocentrismo, Cultura e Diversidade Cultural 

• Indústria Cultural e Ideologia 

 

Estratégias Metodológicas 

O ensino da Sociologia acontecerá de maneira processual, 

sendo fundamental a adoção de múltiplos instrumentos metodológicos, os quais 

devem adequar-se aos objetivos pretendidos: exposição, leitura e 

esclarecimento de conceitos; a análise, a discussão/ debate, pesquisa de 

campo, bibliografia, entre outros. 

Para isso, é fundamental que as leituras e conceitos discutidos 

ao longo do ano letivo sejam articulados com as experiências de vida dos 

estudantes. Desta maneira, os conteúdos básicos da disciplina passam a fazer 

sentido e com potencial de aplicabilidade. 

Os temas do conteúdo programático serão problematizados a 

partir de músicas, vídeos, filmes, poesias, entre outros recursos que entender-
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se importante. Os estudantes poderão ser estimulados e acompanhados na 

realização de pesquisas na internet, compreendendo-a como fonte rica de 

informação e fundamental no processo de construção de conhecimento nos dias 

atuais; a realização de visitas técnicas temáticas também poderá ser trabalhada 

pelo viés da interdisciplinaridade como professores de areais afins. Recursos 

didáticos propõe: 

• O espaço da sala de aula e o quadro; 

• Material didátiico (apostila); 

• O espaço físico externo à sala de aula; 

• Pesquisa de campo (quando possível); 

• Visita a prédios públicos e privados: Câmara Municipal, Prefeitura, 

Indústrias etc. (quando possível); 

• A Bibliografia pertinente ao curso, e o uso da biblioteca; 

• Laboratório de Informática; 

• Recursos audiovisuais e gráficos; 

• Recursos multimídias já disponibilizados em sala de aula; 

• Matérias e artigos de revistas, jornais, sites e blogs.  

 

Avaliação 

De maneira diagnóstica, a avaliação formativa deve acontecer 

identificando aprendizagens que foram satisfatoriamente efetuadas e também as 

que apresentaram dificuldades, para que o trabalho docente possa ser 

reorientado. Assim, a avaliação será contínua, processual e presente em todas 

as etapas da prática pedagógica, possibilitando uma constante intervenção para 

a melhoria do processo de ensino e aprendizagem do estudante. 

As avaliações, seguindo os critérios pré-estabelecidos pelo 

colégio serão ponderadas sob os aspectos qualitativos, a partir de prova e 

recuperação ao longo do trimestre. A nota poderá ser atribuída com base em 

critérios de participação e realização de trabalhos.  

 

Referências 
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COSTA, C. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. São Paulo: Ed. 
Moderna, 1997. 

COMPARATO, Bruno Konder. Sociologia Geral. 2. ed. São Paulo: Escala 
Educacional, 2010 

GIDDENS, A. Sociologia. 6ª Ed. Porto Alegre: Armed, 2005. 

LAKATOS, E.V; MARCONI, M. A. Sociologia Geral. 6ª edição. São Paulo: 
Atlas, 1990. 

TOMAZI, N. D. Sociologia para o ensino médio. 2ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 

VÁRIOS AUTORES. Sociologia em movimento. 1ª edição. São Paulo: 
Moderna, 2013. 

Na sequência, será apresentada a organização dos conteúdos 

no Ensino Médio que compõem a Parte Diversificada da Matriz Curricular. 

 

16.12 Ensino Religioso 

 

Justificativa 

O Ensino Religioso assume uma importância salutar em virtude 

da dimensão religiosa do ser humano. Num tempo marcado pelo pluralismo de 

ideias e de valores, por contradições nos diferentes âmbitos, por desigualdades 

de diversas espécies, por mudanças e transformações velozes e implacáveis, o 

que gera perplexidades e desorientações, muitas pessoas parecem 

desorientadas ou vacilantes como quem perdeu a direção, a finalidade da vida e 

o caminho que conduz a ela. Carecem de objetivos claros e de orientações 

coerentes, sentem-se inseguras e impotentes; não encontram, na fé e nas 

convicções que as guiaram no passado, as respostas de que necessitam face 

às situações presente; enfim, sentem-se incapazes de discernir o certo do errado 

e passam a adotar uma atitude de aceitação e de conformidade diante dos 

modelos de vida, dos comportamentos e das modas que a mídia e a sociedade 

apresentam como certos, atuais, modernos ou pós-modernos. 

No Ensino Médio, o Ensino Religioso tem como desafio a 

formação religiosa da juventude em seu período primário que é a adolescência. 

Segundo Fernández (1992, p. 2) 
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Nesta etapa de transição o jovem começa a descobrir-se em sua 
originalidade e autonomia. Sente-se diferente e, instintivamente, tende 
a revoltar-se contra tudo o que possa impedir a sua liberdade. Ela sente 
que chegou a hora em que ele mesma deverá decidir a sorte de sua 
vida. Esta etapa difícil e dolorosa da adolescência, tão cheia de 
conflitos interiores e com o meio ambiente, encontra na juventude uma 
certa clarificação e canalização definitivas. Na adolescência predomina 
o que poderíamos chamar a “conquista do eu”, que vai culminar na 
idade adulta, na “posse do eu” que é a realização plena de si mesmo.  

Pe. Kentenich (1992) salienta a necessidade do amor e chega a 

afirmar que a nossa educação anda por tantos caminhos errados porque não 

ensina a amar e concluir que, senão ensinarmos os nossos estudantes a amar, 

nunca teremos pessoas autenticas”. Em atenção a esta etapa imprescindível do 

desenvolvimento do ser humano, a disciplina de Ensino Religioso tem o papel 

de orientar o educando para uma redescoberta dos valores cristãos 

indispensáveis à vida, partindo da Pedagogia de Schoenstatt, que tem como 

objetivo formar o Novo homem na Nova comunidade, segundo o imperativo de 

São Paulo em sua epístola aos Efésios: “Renovai sem cessar o sentimento da 

vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em 

verdadeira justiça e santidade”.  

Os atuais avanços tecnológicos e científicos, a globalização dos 

meios de comunicação, a mídia, etc., tem confundido o homem nas suas buscas 

mais profundas: a felicidade que, em última análise, só Deus poderá dar. A 

preocupação principal de Schoenstatt é educar e transformar o homem para que 

este alcance uma real e profunda libertação, mas uma autodecisão com o auxílio 

da graça e a vinculação vital, orgânica e livre para o Reino de Deus, tendo como 

imagem ideal Maria Santíssima.  

 

Competências e Habilidades 

• Despertar a consciência para os valores religiosos; 

• Aprofundar-se na doutrina Cristã Católica; 

• Conhecer-se mais profundamente na Educação para o Amor; 

• Conquistar o ideal de turma; 

• Experimentar a Mãe de Deus como Mãe e educadora em seu Santuário; 

• Formar seu estilo de vida com base nos valores cristãos; 
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• Vivenciar, na vida prática, a Pedagogia de Schoenstatt. 

 

Conteúdos estruturantes 

• A Igreja na concepção do Jovem - Youcat 

• A importância do ser humano virtuoso na sociedade  

• A liberdade humana 

• A realeza de Maria 

• A vida em Cristo 

• A vida humana, dom de Deus - Aborto  

• Advento e Natal 

• Ascese de Schoenstatt  

• Atos humanos: livre arbítrio 

• Atuação do Ideal pessoal na vida profissional 

• Campanha da Fraternidade: histórico, tema e lema. 

• Características do ser humano, segundo a perspectiva cristã, no contexto 

social 

• Cidadania: Direitos e deveres do cidadão consciente  

• Conceito e relevância da coroação como elemento mariano na perspectiva 

do Pe. José Kentenich 

• Descoberta do Patrono pessoal 

• Diálogo em 4 dimensões: 

✓ Diálogo afetivo 

✓ Diálogo físico 

✓ Diálogo racional 

✓ Diálogo sobrenatural 

• Estrelas condutoras da Pedagogia de Schoenstatt: 

✓ Estrela da Aliança de Amor 

✓ Estrela da confiança 

✓ Estrela do ideal 

✓ Estrela do Movimento 

✓ Estrela dos vínculos 

http://www.maededeus.edu.br/
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• Ideal do ser humano 

• Ideal pessoal a serviço da santidade 

• Ideal pessoal em Schoenstatt 

• Ideal pessoal: significado e conceito 

• Jovem comprometido com a Igreja e a sociedade  

• Jovem e seus questionamentos. 

• Jovem: sinal profético para a Igreja e a sociedade 

• Missão pessoal 

• Movimento Apostólico de Schoenstatt: histórico, missão e organização. 

• Origem da coroação em Schoenstatt 

• Quaresma: o valor da Oração 

• Quaresma: o valor do jejum 

• Quaresma: o valor doperdão 

• Santos de calça jeans... 

• Testemunho de fé dos primeiros cristãos 

• Valor do Ideal pessoal 

• Vida dos Santos 

• Virtudes marianas  

• Virtudes: conceito e significado 

• Vivências litúrgicas da Páscoa. 

• Vocação: chamado de Deus que realiza o homem – profissional  

• Vocação: Missão dada por Deus - Projeto de vida. 

• Vocação: uma resposta a Deus 

 

Estratégias Metodológicas 

O Ensino Religioso deve estar unido à vivência religiosa que o 

torna eficaz e vital e, por este motivo, as aulas terão não só um momento de 

conhecimentos doutrinários, necessários para despertar amor e vivência da fé, 

como também abrirão espaços para que se partilhe a fé e esta se transforme em 

atitudes concretas. As aulas serão dadas através de exposições, filmes, 
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momentos de oração e reflexão, debates e pesquisas, testemunhos de vida, 

palestras, dentre outras práticas. 

 

Avaliação 

A avaliação se dará mediante a participação nas aulas e nas 

vivências religiosas e pelo desempenho obtido nas avaliações escritas para o 

aprofundamento conhecimento religioso, nos debates, nas exposições de 

pesquisas, nas reflexões sobre escritas e/ou orais, dentre outros instrumentos. 

 

Referências 

BESEN, José Artulino. O Universo Religioso: as grandes religiões e 
tendências religiosas atuais. São Paulo: Editora Mundo e Missão, 2005. 

CANTALAMESSA, Raniero, org. O Pai: fonte de amor e misericórdia. São 
Paulo: Paulinas, 1999. 

COLÉGIO Mãe de Deus. Planos de aula sobre pedagogia do ideal e festas 
litúrgicas. Londrina, 1984. Manuscrito não publicado. 

DOTTO, Fátima Elisa. A educação do amor humano na perspectiva do Pe. 
Kentenich. Roma, 1994.  Tese (mestrado) – Pontifício Instituto João Paulo II 
para estudos sobre matrimônio e família. Pontifícia Universidade Lateranense. 

FERNADEZ, Pe. Rafael. Cadernos de formação: A autoformação. 1992. 

FERNANDEZ, Jaime. Educação para a liberdade. Santa Maria: Movimento 
Apostólico de Schoenstatt, 1993. 

KENTENICH, José. Nossa vida à nossa Rainha. Santa Maria: Centro 
Mariano, 1989. 

_____. Os Documentos de Schoenstatt. Santa Maria: Movimento Apostólico 
de Schoenstatt. s/p. 

_____. Que se faça o Novo Homem. Santa Maria: Centro Mariano, 1999. 

LAHAYE, Tim. Temperamento controlado pelo espírito. 26 ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2006. 

VVAA. Youcat: catecismo jovem da Igreja Católica. São Paulo: Paulus, 2011. 

 

16.13   Estudo Dirigido e Atividades Avaliativas 

 

                       É um componente curricular que deve favorecer do 

desenvolvimento de capacidade de estudar individual ou em grupo dos 
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estudantes, sob orientação de um professor, abordará tópicos específicos dos 

conteúdos curriculares. Os conteúdos abordados devem ser definidos a partir de 

uma proposta de trabalho elaborada pelos professores. 

 

Objetivos: 

Criar estratégias para o desenvolvimento da autonomia dos educandos;  

Favorecer o domínio de técnicas, ferramentas sobre como estudar; 

Possibilitar recuperação de conteúdos; 

Desenvolver técnicas de estudos individuais e em grupos. 

 

Bibliografia:  

Variável, de acordo com o conteúdo/ componente curricular envolvido. 

 

16.14  L.E.M. Alemão 

 

Justificativa 

O processo de aprendizagem de uma língua estrangeira 

envolve, obrigatoriamente, a percepção de que se trata da aquisição de um 

produto cultural complexo. O aprendizado do Alemão, iniciado na Educação 

Infantil, implica o cumprimento de etapas bem delineadas que, agora no Ensino 

Médio, culminarão com o domínio de competências e habilidades que 

permitirão ao estudante utilizar esse conhecimento em múltiplas esferas de sua 

vida pessoal, acadêmica e profissional. Não há como conceber um indivíduo 

que, ao término do Ensino Médio, prosseguindo ou não sua formação 

acadêmica, seja incapaz de fazer uso da língua estrangeira em situações da 

vida contemporânea, nas quais se exige a aquisição de informações. 

A Alemanha é um país repleto de oportunidades e 

possibilidades de estudo e trabalho nas mais diversas áreas, com empresas 

espalhadas por todo o mundo. O estudante que egressa do Ensino Médio 

conhecendo os elementos fundamentais da língua alemã e suas aplicações 

apresenta grande vantagem em comparação a estudantes que falam somente 
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o inglês, por exemplo, quando se procura por emprego, estágios, participação 

em cursos e intercâmbios universitários sendo que, muitas vezes, o único 

diferencial ou o “critério de desempate” entre candidatos com perfis parecidos 

seja exatamente o conhecimento do idioma alemão. 

Aqui, cabe ressaltar que a L.E.M. Alemão é optativa na 3ª série 

e tem como objetivo preparar os estudantes para participação em testes e provas 

oficiais ofertadas pelo Governo Alemão por meio do Instituto Goethe. O 

estudante da 3º Série do Ensino Médio tem como foco de atenção, ao longo do 

ano, a participação em concursos vestibulares, avaliações do ENEM e outras 

provas fundamentais para o acesso ao Ensino Superior. Desta forma, a escola 

opta por manter o ensino do idioma Alemão nesta série àqueles que realmente 

queiram e possam, paralelamente ao estudo regular, preparar-se para a 

obtenção das certificações oficiais. O estudante desta série já chega a ela com 

excelente nível de conhecimento do idioma, tendo passado, nos anos anteriores, 

por, no mínimo, duas certificações. Neste último ano escolar existe a 

possibilidade da conquista de certificados de níveis ainda mais avançados. 

A proposta é trabalhar as quatro habilidades (conversação, 

audição, gramática/ interpretação de texto e redação) ao longo do ano através 

de exercícios e atividades de formato idêntico ao das provas oficiais. Desta 

forma, além da revisão dos conteúdos essenciais, aprendidos desde a Educação 

Infantil e intensificados nos anos posteriores, o estudante também aprende a 

lidar com o modelo do que será a prova oficial a que irá se submeter como, por 

exemplo, trabalhar sob pressão de tempo; identificar o que deve ser lido com 

maior atenção e o que é pouco relevante para a solução de determinado 

exercício; como filtrar informações necessárias em uma prova de audição, entre 

outras atividades.  

Enfim, trabalha-se com o conteúdo da disciplina em conjunto 

com a dinâmica do teste oficial. Por este motivo, não há avaliação através de 

notas, uma vez que a avaliação de fato será a própria prova que, no final do ano, 

o estudante irá fazer. 

 

Competências e Habilidades 
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O ensino da L.E.M. Alemã no Ensino Médio visa possibilitar ao 

estudante: 

▪ Ser capaz de compreender e produzir enunciados corretos e apropriados a 

seus contextos, fazendo uso de competências gramaticais, 

sociolinguísticas e discursivas; 

▪ Compreender que a finalidade última da análise estrutural e organizacional 

do idioma é dar suporte à comunicação efetiva e prática – ou seja, a 

produção de sentido é a meta final dos atos de linguagem, quer se 

empreguem estratégias verbais, quer não verbais;  

• Perceber que o domínio do idioma, ainda que de forma parcial, permite 

acesso a informações diversificadas, a outras culturas e a realidades de 

diferentes grupos sociais. 

• Possibilitar ao estudante a participação no exame para obtenção do 

Certificado “Fit in Deutsch 1 e 2” (que corresponde ao nível A1 e A2 para 

jovens, segundo o Quadro Europeu de Referências) expedido pelo Instituto 

Goethe.  

 

Conteúdos Estruturantes 

• Vocabuário do cotidiano 

• Adjetivos e o comparativo 

• Verbos modais no subjuntivo e o auxiliar werden (würden) 

• Tempo 

• Preposições: in, durch, auf, um, gegen, für, aus, mit, von 

• Rotas de viagem e descrição de caminhos seguidos ou a seguir 

• Meios de comunicação 

• Adjetivos e o antônimo 

• Pronomes pessoais no acusativo e dativo 

• Altura e peso 

• Superlativo 

• Frases subordinadas com dass (que) 

• Pergunta: was für ein ...(que tipo...) e welch...(qual...) 
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• Profissões 

• Trabalhos domésticos e tarefas do dia a dia 

• Pretérito dos verbos modais 

• Pretérito dos verbos vir, escrever, ir, ver, tornar-se saber e estudar; 

• Pronomes demonstrativos.Matérias escolares 

• Cores e sentimentos 

• Mídia 

• Meios de transporte 

• Partes do corpo 

• Meses e estações do ano 

• Cidades, clima e orientações 

• Casa, cômodos e móveis 

• Artigos definidos e indefinidos 

• Pronomes possessivos 

• Verbos irregulares 

• Verbos modais müssen (precisar), können (saber, poder), wollen (querer), 

dürfen (precisar) 

• Imperativo 

• Preposições com o acusativo e com o dativo 

• Pretérito perfeito 

• Verbos separáveis 

• Orações subordinadas 

 

Estratégias Metodológicas 
Dentre as inúmeras possibilidades de estratégias 

metodológicas, serão utilizados: 

• Exercícios de compreensão auditiva e leitora; 

• Produção de textos (e-mails e narrativas); 

• Música, poema, rimas ou história; 

• jogos e atividades de Total Physical Response (TPR); 

• Diálogos; 
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• Dramatização e dança; 

• Cartões visuais (flash cards); 

• Aulas expositivas; 

• Trabalho em grupo; 

• Participação em eventos culturais; 

• Curtas e longas-metragens; 

• Aplicação de simulados. 

 

Avaliação 

Para a avaliação da L.E.M. Alemão, serão utilizados os 

seguintes instrumentos: testes escritos e orais, trabalhos de pesquisa, redações, 

simulados no formato da prova oficial e outras atividades (apresentação de 

teatro, simulação de situações do cotidiano, etc.). 

 

Referências 

KRENN,  Wilfried; PUCHTA,  Herbert. Ideen 1 e 2. Alemanha: Ed. Hueber, 
2008. 

KÖKER, Anne; LEMCKE, Christiane; ROHRMANN, Lutz; RUSCH, Paul; 
SCHERLING, Theo; SONNTAG,  Ralf. Berliner Pltaz 3. Alemanha: Ed. 
Langenscheidt, 2004. 

 

16.15  L.E.M. Espanhol 

 

Justificativa 

Tendo em vista, a obrigatoriedade da Língua Espanhola 

determinada pela Lei 11161/2005 e ampliação da visão de mundo do estudante 

à realidade social, cultural e religiosa do nosso tempo, onde os países se alinham 

em blocos e os povos se aproximam conhecer mais de uma língua torna-se neste 

contexto, indispensável. 

Diante disto, considerando a abertura do intercâmbio entre 

Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile (MERCOSUL), vemos a urgência da 

ambientação dos nossos estudantes à língua espanhola, pois entendemos que, 
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além do intercâmbio comercial, buscamos a integração dos povos. Ampliar 

gradativamente o rol das línguas estrangeiras oferecidas pelas escolas tem 

como objetivo facilitar essa integração. 

 

Competências e Habilidades 

• Ler e compreender um texto 

• Identificar as diferentes formas de tratamento em Espanhol 

• Identificar os usos do tempo presente 

• Reconhecer as formas verbais regulares e irregulares no tempo presente 

• Reconhecer a formação de gênero e número dos substantivos e adjetivos 

• • Identificar os tipos e usos dos determinantes 

• Reconhecer frases exclamativas e interrogativas  

• Reconhecer verbos pronominais 

• Compreender o uso de prefixos em espanhol 

• Reconhecer verbos regulares e irregulares no pretérito 

• Reconhecer as conjunções coordenadas 

• Faça comparações em espanhol 

• Identificar os graus comparativos e superlativos de adjetivos 

• Identificar os numerais até 1.000.000 

• Reconhecer os verbos para expressar opinião e reação 

• Reconhecer formas de impessoalidade em espanhol 

• Conhecer as regras de acentuação em espanhol 

• Reconhecer os usos do presente do subjuntivo 

• Identificar o presente do subjuntivo para referir-se a eventos futuros 

• Reconhecer preposições  

• Identificar conjunções 

• Reconhecer os pronomes usados com preposição 

• Use o modo imperativo em espanhol 

• Reconhecer os números cardinais maiores do que um milhão 

 

Conteúdos estruturantes 
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Os conteúdos trabalhados nas três séries do Ensino Médio 

contemplam temas transversais como: pluralidade cultural, saúde e meio 

ambiente, ética e cidadania, trabalho, consumo, desenvolvendo a criticidade do 

estudante. Sendo assim, os textos abordam tais temas, possibilitando a 

conquista e ampliação do vocabulário. Na sequência, apresentamos os 

conteúdos de caráter gramatical. 

• Apócope 

• Advérbio de quantidade, afirmação, negação e intensificadores 

• Advérbio de inclusão, exclusão e probabilidade 

• Advérbios e locuções de tempo, lugar e modo 

• Artigo definido, determinados e indeterminados 

• Níveis de comparações  

• Condicional Simples 

• Conjunções textuais 

• Formas de tratamento 

• Discurso direto e indireto 

• Função do pronome “Lo” 

• Futuro Perfeito e Imperfeito do Indicativo 

• Modo Imperativo afirmativo e negativo 

• Numerais cardinais e ordinais  

• Orações condicionais 

• Perífrases verbais  

• Preposições 

• Presente do Indicativo e Subjuntivo 

• Pretérito Imperfeito do Subjuntivo 

• Pretérito Indefinido 

• Pretérito Perfeito Composto 

• Pretérito Imperfeito 

• Pronomes complementos 

• Pronomes pessoais 

• Pronomes possessivos e demonstrativos 
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• Pronomes Interrogativos e Exclamativos 

• Substantivo e adjetivo: gênero e número 

• Verbos de opinião e reação 

 

Estratégias Metodológicas 

O ensino da Língua Espanhola parte do texto como fonte de 

recursos e propostas que servem de guia para o trabalho em sala de aula. 

Portanto, há uma perspectiva textual dos diferentes temas e conteúdos 

gramaticais e léxicos, como meio para a compreensão leitora e a produção de 

texto. Assim, a possibilidade de leitura de textos de diferentes tipologias e 

gênero, consolida e enriquece o vocabulário, proporcionando, simultaneamente, 

a aprendizagem da gramática de forma contextualizada. 

 

Avaliação 

Dentre os possíveis instrumentos de avaliação, serão utilizados: 

• Prova escrita; 

• Apresentação de trabalhos 

• Discussão em grupo; 

• Debate; 

• Trabalhos. 

Referência 

ROSSI, María Alícia Manzone. Diversos temas. São Paulo: Santillana, 2013. 
 

 

16.16  L.E.M. Inglês 

 

Justificativa 

A Língua Estrangeira é concebida como instrumento de 

comunicação intercultural e não somente como um fim em si mesmo. 

Pressupostos comunicativos e conhecimentos culturais se unem na elaboração 

de um processo interativo, levando o educando à elaboração do seu discurso 

próprio, à ampliação da sua visão de mundo, de um mundo cada vez mais 
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globalizado, usando a Língua Estrangeira não só para o processo de tradução e 

transmissão, mas sim como processo de interação humana, comunicativa, 

dentro de um contexto histórico-social e ideológico. Os usuários da Língua 

Estrangeira são interlocutores – sujeitos. 

Na preparação do estudante para o exercício pleno de sua 

cidadania é inevitável romper fronteiras, tendo em vista as perspectivas 

profissionais, econômicas e tecnológicas que o domínio da Língua Inglesa 

proporciona. A aprendizagem da língua como instrumento de cultura permite que 

os estudantes não somente adquiram novas habilidades de comunicação, mas 

também aprofundem os conhecimentos e a apreciação da língua materna em 

confronto com a Língua Estrangeira. Por meio da língua, compreendem-se 

melhor as riquezas de cada país com sua Geografia, História, Arte, Ciência e 

Tecnologia. O estudo da Língua Inglesa abre os horizontes e com isso novas 

possibilidades e desafios para a estudante. 

 

Competências e Habilidades 

O objetivo primeiro do ensino de L.E.M. Inglês é fazer com que 

os estudantes possam comunicar-se eficazmente em Inglês, tanto na linguagem 

oral quanto na escrita. Sendo assim, poderão atender às exigências de uma 

sociedade globalizada, pois adquirirão hábitos de leitura que lhes possibilitarão 

compreender, desfrutar, apreciar e criticar uma grande variedade de textos de 

todos os gêneros. O desenvolvimento da capacidade de expressar-se com 

imaginação e criatividade e das habilidades de pensamento para fazer 

julgamentos críticos e racionais, por meio do conhecimento para o auto-

desenvolvimento e para a realização das necessidades e aspirações pessoais, 

desenvolvendo uma sensibilidade para variedades de Inglês e as diferenças 

entre as culturas que refletem, também compõe o principal fim do ensino da 

L.E.M. Inglês, sem desconsiderar, o desenvolvimento da habilidade de lidar 

eficazmente com exames importantes de proficiência e com Enem, por exemplo. 

Dentre os objetivos específicos estão as habilidades e 

competências esperadas, tais como: 

• Desenvolver as competências básicas de comunicação em Língua Inglesa; 
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• Compreender textos orais e escritos de natureza diversificada; 

• Produzir oralmente e por escrito enunciados de complexidade adequada às 

situações exigidas neste nível de aprendizagem; 

• Analisar discursos produzidos em situações; 

• Selecionar e aplicar adequadamente os recursos linguísticos em função da 

situação e do uso concreto da língua; 

• Utilizar adequadamente os conhecimentos sobre a estruturação e o 

funcionamento da língua nos seus aspectos morfossintáticos, semânticos 

e pragmáticos; 

• Enriquecer, progresivamente, o vocabulário. 

 
Conteúdos Estruturantes 

• Presente simples 

• Presente contínuo 

• Passado simples e contínuo 

• Futuro e suas formas e usos 

• Verbos modais e presente perfeito 

• Todos esses tempos verbais em suas formas positivas, negativas e 

interrogativas. 

• Used to ( Hábitos passados) 

• Presente Perfeito vs Passado Simples 

• Presente Perfeito Continuo / Presente Perfeito 

• Verbos frasais e seus objetos 

• Sufixos and Prefixos 

• Narrative tenses 

• Verbos modais 

• Diferença entre os verbos Do e Make 

• Pronomes Relativos 

• Imperativo 

• Would ( modal) 

• Verbos frasais literais, semi-literais, and metafóricos  
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• Colocações 

• Condicionais ( Zero and Primeira) 

• Time clauses + when, until 

• Conectores 

• Segunda condicional 

• uso do advérbio usually and do verbo used to (costumava) 

• Quantificadores  

• Artigos: a / an, the, nenhum artigo 

• Gerúndios and infinitivos 

• Discurso indireto: declarações, perguntas, e comandos 

• Voz Passiva: be + particípio do passado  

• Sentenças com pronomes relativos: Com ou sem definição 

• Terceira condicional 

• Question tags ( questões finais) 

• Perguntas  indiretas 

 

Estratégias Metodológicas 

Considerando o uso da Língua Estrangeira como instrumento 

para a construção de conhecimento em um processo de interação social, 

ampliando a visão do mundo, no processo de ensino e aprendizagem as 

estratégias metodológicas utilizadas priorizarão o desenvolvimento da leitura dos 

mais variados textos e a reflexão cultural, como também a ampliação do 

vocabulário e a prática oral - imprescindíveis em uma abordagem comunicativa. 

Para tanto, serão empregados textos, exercícios, softwares, dentre outros 

instrumentos no aperfeiçoamento constante das quatro habilidades: ouvir, falar, 

ler e escrever. 

O conhecimento prévio e a fantasia do educando serão tomados 

em consideração como fatores imprescindíveis para um engajamento motivador 

na disciplina. Para estes fins, música, jogos, desafios, dramatizações e pesquisa 

não podem ser negligenciados. O professor atua como orientador, mediador e 
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facilitador. Gramática, vocabulário, compreensão e interpretação de textos são 

aprendidos dentro de contextos e sistematizados por exercícios. 

 

Avaliação 

A avaliação desempenha um papel central, uma vez que é 

considerada um sistema de diferentes ferramentas que, juntas, combinam e 

criam um quadro para uma compreensão mais abrangente do desenvolvimento 

dos estudantes. Ela segue as ideias apresentadas em Understanding by Design, 

por Grant Wiggins e Jay McTighe em que em cada unidade de estudo temos de 

focar nos estudantes que atingiram o que nós estabelecemos como os 

resultados desejados daquela unidade. Estes resultados devem ser recolhidos 

como provas aceitáveis de aprendizagem, diferentes formas em que os 

estudantes podem confirmar que alcançaram os objetivos propostos. Tais 

resultados devem ser sempre com base no que Wiggins e McTighe chamam 

Entendimentos Duradouros, isto é, o mais profundo e importante conhecimento, 

que nós queremos que nossos estudantes levem consigo para a vida inteira. De 

acordo com os autores, quando falamos de evidência dos resultados desejados, 

estamos nos referindo a provas recolhidas através de uma variedade de 

avaliações formais e informais, durante uma unidade de estudo ou um curso. 

Nós não estamos fazendo alusão apenas aos testes de fim de curso ou tarefas 

culminantes. Pelo contrário, as evidências coletadas que buscamos pode muito 

bem incluir questionários e testes tradicionais, tarefas de desempenho, 

observações e diálogos. 

 

Referências 

ANDERSON, Neil J. “L2: Learning Strategies”. In: HINKEL, Eli (ed.) Handbook 
of Research in Second Language Teaching and Learning. LEA, 2005. 
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16.17 Redação 

 

Justificativa 

O espaço da Língua Portuguesa na escola visa garantir o uso 

ético e estético da linguagem verbal; fazer compreender que, pela e na 

linguagem, é possível transformar/ reiterar o social, o cultural, o pessoal; 

convencer, aceitar a complexidade humana, o respeito pelas falas, como parte 
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das vozes possíveis e necessárias para o desenvolvimento humano, mesmo 

que, no jogo comunicativo, haja avanços/ retrocessos próprios dos usos da 

linguagem; enfim, fazer o educando se compreender como um texto em diálogo 

constante com outros textos. 

Os conteúdos tradicionais foram incorporados por uma 

perspectiva maior, que é a linguagem. Nesse sentido, todo conteúdo tem seu 

espaço de estudo, desde que possa colaborar para a objetivação das 

competências em questão. O ponto de vista, qualquer que seja, é um texto entre 

textos e será recriado em outro texto, objetivando a socialização das formas de 

pensar, agir e sentir, a necessidade de compreender a linguagem como parte do 

conhecimento de si próprio e da cultura e a responsabilidade ética e estética do 

uso social da língua materna. 

Competências E Habilidades 

 

O ensino de Redação no Ensino Médio visa possibilitar ao 

estudante o desenvolvimento da competência de conhecer os diversos tipos de 

textos, organizá-los, escrevê-los, interpretá-los e lê-los com clareza, coesão e 

coerência, obedecendo à norma culta. 

Visa, também, produzir textos dos agrupamentos narrar, expor, 

prescrever e argumentar, valendo-se da linguagem verbal e não-verbal, com 

clareza e coerência, priorizando os elementos característicos de cada gênero, 

para adequá-los às situações de comunicação. 

 

Conteúdos Estruturantes 

• Textos narrativos: 

✓ Contos 

✓ Crônicas 

✓ Cartas 

✓ Bilhetes 

✓ Fábulas, etc. 

• Textos jornalísticos 

✓ Notícia 
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✓ Entrevista 

✓ Reportagem 

✓ Editorial 

✓ carta de/ao leitor 

• Relatos  

• Textos instrucionais 

• Resumo/ Resenha 

• Resposta argumentativa 

• Resposta interpretativa 

• Discurso / Manifesto 

• Análise de charges e gráficos 

• Roteiros  

• Carta argumentativa 

• Estrutura do texto dissertativo: 

✓ Introdução 

✓ Desenvolvimento 

✓ Conclusão (resumitiva/ proposta  de  intervenção social) 

 

Estratégias Metodológicas 

 

Dentre as inúmeras estratégias metodológicas possíveis, serão 

utilizadas aulas expositivas, troca de informações com os estudantes, análise e 

leitura de diversos tipos de textos, tais como letras de música, poesias, crônicas 

e contos; pesquisas em jornais, revistas entre outros. De acordo com os PCNEM 

(s/d), diante de uma dada proposta de produção, o estudante deve ter clareza 

sobre o que tem a dizer sobre o tema proposto, de acordo com suas 

intencionalidades, o lugar social de que ele fala, para quem seu texto se dirige, 

de quais mecanismos composicionais lançará mão e de que forma esse texto se 

tornará público.Ter clareza sobre esses elementos  ressalta os PCNEM 

e,certamente, auxilia o estudante a compor seu texto com mais segurança, ponto 

de partida para o desenvolvimento de suas habilidades como produtor de textos. 
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Na produção, entretanto, é preciso que o estudante mobilize uma série de 

recursos, também relacionados às suas competências interativa e gramatical. 

 

Avaliação 

A avaliação dos conteúdos de Redação no Ensino Médio se dará 

mediante a elaboração de textos individuais e em grupos, da confecção de 

cartazes em datas comemorativas, da apresentação de trabalhos individuais e 

em grupos, da participação nas aulas e entrega de tarefas pedidas, de leituras 

diversas que obedeçam à pontuação e a entonação, dentre outros. 

 

Referências 

BRASIL. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Brasília, s/d. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf>. Acesso em: 23 
nov. 2014. 
 

17 AÇÕES AVALIATIVAS 

A avaliação é um processo humano constante e faz parte de todas as 
atividades, ou seja, [...] é complexa e precisa atingir várias dimensões 
da aprendizagem, requerendo redirecionamento constante (COLÉGIO 
MÃE DE Deus, 2014). 

No Sistema Pedagógico de Schoenstatt, a avaliação é entendida 

como uma atividade humana e está vinculada ao projeto educativo, onde é 

entendida como um conjunto de ações educativas pelo qual os educadores e 

educandos interpretam o processo de ensino e aprendizagem. Tem a finalidade 

de acompanhar e aperfeiçoar este processo, bem como diagnosticar seus 

resultados e atribuir-lhes valor, proporcionando condições para que o professor 

tome decisões quanto ao aperfeiçoamento das situações de ensino e 

aprendizagem e possibilitando adequações didático-metodológicas, além de 

apontar novas alternativas para o planejamento do processo de ensino e 

aprendizado do sistema pedagógico da instituição escolar. 

A avaliação do aproveitamento escolar incide sobre o 

desempenho do estudante em diferentes situações de aprendizagem. Para 
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tanto, faz-se mister a utilização de técnicas e instrumentos diversificados, bem 

como de procedimentos que assegurem que os critérios avaliativos decorram 

dos objetivos presentes no planejamento escolar. Neste sentido, a diversidade 

de instrumentos avaliativos como: portfólios, apresentações, teste, seminários, 

trabalhos, debates, pesquisa, relatórios, entre outros, são recursos avaliativos 

necessários. 

As ações avaliativas são também reconhecidas como momentos 

de desenvolvimento do autoconhecimento e autonomia dos educandos. Para o 

docente, constituem-se em estratégias que partem dos objetivos de ensino e 

devem estar em consonância com a postura didático-metodológica presente nos 

processos qualitativos de ensino e aprendizagem, sendo contínua, permanente 

e cumulativa, obedecendo à orientação do currículo. 

Na avaliação serão considerados os resultados obtidos durante 

o período letivo, num processo contínuo, cujo resultado final venha a incorporá-

los, expressando a totalidade do aproveitamento escolar, tomado na sua melhor 

forma. A recuperação dos conteúdos constitui-se elemento imprescindível do 

processo educativo, sendo reconhecida como uma das condições que garante a 

qualidade do processo educativo, constituindo-se em um novo procedimento de 

ensino que envolve novas estratégias metodológicas a partir dos objetivos que 

não foram alcançados no processo educativo. Portanto, a recuperação de 

conteúdos é reconhecida como um conjunto de ações para melhoria do processo 

educativo. 

O Colégio Mãe de Deus assegura em sua organização 

pedagógica o respeito aos critérios de reclassificação e classificação presentes 

nas Deliberações 07/99, 09/01, 02/03 do CEE- PR. 

 

17.1 FORMAS E PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS 

A partir dos princípios pedagógicos estabelecidos pelo Pe. 

Kentenich, a tarefa principal de todo o processo de ensino e de aprendizagem é 

a autoeducação. Ele ressalta: “A educação, em forma de autoeducação, 
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certamente continuará sendo a missão de nossa vida até o último suspiro” 

(KENTENICH, 1999, p. 9). 

O processo contínuo e cumulativo da avaliação deve ser 

entendido como um dos aspectos do ensino pela qual o professor estuda e 

interpreta os dados da aprendizagem e de seu próprio trabalho, com as 

finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, 

bem como diagnosticar os resultados. 

No 1º ano do Ensino Fundamental, a avaliação será realizada 

através da construção de portfólio, considerando o desenvolvimento infantil em 

suas especificidades, as diversas áreas de conhecimento e a adaptação 

gradativa do educando ao Ensino Fundamental. A partir do 2º ano e nas séries 

do Ensino Médio serão aplicadas provas e atividades de avaliações contínuas, 

utilizando-se diferentes instrumentos de avaliação, com atribuição de notas. 

De acordo com o que afirmamos anteriormente, optamos, no 1º 

ano, por utilizar como instrumento avaliativo o portfólio que, ao demonstrar o 

processo de ensino e de aprendizagem em desenvolvimento, possibilita uma 

praxis integradora dos princípios pedagógicos de Schoenstatt. Quanto a sua 

estruturação, as metas trimestrais, são discutidas em reuniões pedagógicas, 

incluindo o corpo docente e a coordenação. A família participa de maneira ativa 

no trabalho com o portfólio, contribuindo na sua construção e acompanhando 

passo a passo o desenvolvimento do educando. Tais metas são amplas, 

abrangendo as diversas áreas do conhecimento e do desenvolvimento infantil e 

partem das experiências concretas do âmbito escolar. O boletim escolar dos 

estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental contém notas numa escala de 0 

(zero) a 10,0 (dez, vírgula zero) que representam o desempenho obtido nas 

propostas de trabalho pedagógico, nas diferentes linguagens do educando, 

presente no portfólio, e torna-se, igualmente, um instrumento de informação 

clara para a família que pode, assim, acompanhar o nível de desenvolvimento 

do educando. É preciso garantir que as famílias conheçam as expectativas da 

escola em relação às crianças em cada unidade e ano e acompanhem a 

trajetória percorrida. Se o estudante e sua família sabem onde a escola quer 

chegar, se estão envolvidos no trabalho pedagógico desenvolvido no dia-a-dia 
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de que são os principais beneficiários, poderão participar com mais investimento 

e autonomia na busca do sucesso nessa empreitada que é o aprender. 

Portanto, tanto o boletim escolar quanto o portfólio, são 

instrumentos de reflexão sobre a ação pedagógica do professor e o envolvimento 

e a resposta do estudante no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que 

possuem também aspectos gerais que demonstram o interesse e a participação 

do educando no complexo processo de apreensão do conhecimento. 

Ressaltamos que, ao demonstrar o processo de ensino e aprendizagem em 

desenvolvimento, possibilita-se uma práxis integradora dos princípios 

pedagógicos de Schoenstatt, já citados na proposta pedagógica em sua íntegra. 

A partir do 2º ano e nas séries do Ensino Médio o portfólio não é 

mais o instrumento de avaliação e os resultados desta são mensurados a partir 

da utilização de diferentes instrumentos e expressos através de notas numa 

escala de 0 (zero) a 10,0 (dez, vírgula zero).  

Os resultados trimestrais do desempenho dos estudantes do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio serão registrados no diário de classe 

online pelo professor e transcritos pela secretaria na ficha individual e no boletim 

do estudante, sendo igualmente comunicados aos pais ou responsáveis e ao 

próprio estudante, através do acesso online em portal no sistema acadêmico 

utilizado pelo Colégio. A Disciplina de Ensino Religioso do 1º Ano do Ensino 

Fundamental ao Ensino Médio não será objeto de reprovação e não terá registro 

de notas. Decorre apenas da apuração da assiduidade. 

O estudante que estiver ausente no dia da prova escrita fará uma 

prova de 2ª (segunda) chamada mediante a apresentação de um documento, 

justificando a sua ausência. O requerimento para a prova de 2ª chamada deve 

ser solicitado, pessoalmente, pelo pai do estudante ou responsável, com a 

coordenação do curso. 

No tocante a Classificação no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio o procedimento adotado é o de posicionar o estudante na etapa de 

estudos compatível com a idade, experiência e desenvolvimento adquiridos por 

meios formais ou informais, podendo ser realizada por promoção, para 

estudantes que cursaram, com aproveitamento, o ano/ série anterior, na própria 
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escola, por transferência, para os estudantes procedentes de outras escolas, do 

país ou do exterior, considerando a classificação da escola de origem ou 

independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação para 

posicionar o estudante no ano compatível ao seu grau de desenvolvimento e 

experiência, adquiridos por meios formais ou informais. 

A classificação tem caráter pedagógico. Portanto, está centrada 

na aprendizagem e exige ações para resguardar os direitos dos estudantes, da 

escola e dos profissionais, tais como a organizar de uma comissão formada pela 

equipe de gestão pedagógica do Colégio para efetivar o processo, a avaliação 

diagnóstica, documentada  

pelo professor ou equipe de gestão pedagógica do Colégio, a comunicação ao 

estudante e/ou responsável a respeito do processo a ser iniciado, para obter o 

respectivo consentimento, o arquivamento de atas, provas, trabalhos ou outros 

instrumentos utilizados e o registro dos resultados no Histórico Escolar do 

estudante. Cabe destacar que é vedada a classificação para ingresso no ano 

inicial do Ensino Fundamental. 

No que concerne a reclassificação esta é também entendida 

como um processo pedagógico que se concretiza mediante a avaliação do 

estudante matriculado e com frequência na série/ano sob a responsabilidade do 

estabelecimento de ensino que, considerando as normas curriculares, 

encaminha o estudante à etapa de estudos compatível com a experiência e 

desempenho escolar demonstrados, independentemente do que registre o seu 

histórico escolar. Ressalta-se que o processo de reclassificação poderá ser 

aplicado como verificação da possibilidade de avanço em qualquer série/ano do 

nível da Educação Básica, quando devidamente demonstrado pelo estudante, 

sendo vedada a reclassificação para conclusão do Ensino Médio e o resultado 

será registrado em Ata e integrará a Pasta Individual do estudante. É importante 

destacar que a reclassificação é vedada para a etapa inferior à anteriormente 

cursada. 

Quanto à progressão parcial o Colégio Mãe de Deus não oferta 

aos seus estudantes matrícula com esta modalidade. As transferências 

recebidas de estudantes com dependência , conforme normatizado pelo sistema 
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de origem, serão aceitas e deverão ser cumpridas mediante plano especial de 

estudos. 

17.2 RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS 

A recuperação é um dos aspectos da aprendizagem no seu 

desenvolvimento contínuo pela qual o estudante, com aproveitamento 

insuficiente, dispõe de condições que lhe possibilitem a apreensão de conteúdos 

básicos. 

O Colégio Mãe de Deus oferece as seguintes modalidades de 

recuperação: 

a) recuperação paralela 

b) recuperação final 

 

17.2.1 Recuperação Paralela 

A recuperação paralela constitui-se uma estratégia pedagógica 

que oportuniza aos educandos novas e diferentes possibilidades de 

aprendizagem para aquisição dos conteúdos que não foram totalmente 

aprendidos ao longo do processo de aprendizagem ofertado pelos docentes, 

através de seu planejamento. É prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 (LDB 9.394/96), em seus artigos 12 e 13. 

Além dos pressupostos legais, ressalta-se a importância 

pedagógica do processo de recuperação de estudos, para melhoria da qualidade 

da aprendizagem escolar. A recuperação de estudos diz respeito a oportunizar 

aos educandos novas experiências de aprendizagem que o conduzam a 

compreender e aprender sobre algo que no tempo esperado pelo docente não 

foi adquirido na sua totalidade. Portanto, a recuperação de estudos objetiva o 

aprendizado. Os resultados são expressos e refletem no registro de notas, uma 

vez que simbolizam a aprendizagem, retratando os novos saberes que os 

educandos passam a dominar. Este procedimento tem como base legal a LDB 

9.394/96 que determina, no Art. 14 que a avaliação deve ser contínua e 

cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
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Em consonância com a deliberação do Conselho Estadual de 

Educação do Estado do Paraná – CEE - 007/ 99, as atividades que envolvem a 

recuperação de estudos são de livre iniciativa dos docentes, visto que este 

estabelecimento de ensino reconhece a diversidade de seus educandos, bem 

como respeita seus docentes e suas capacidades. Portanto, permite ao 

professor a livre iniciativa nos processos de ensino e avaliação que envolvem a 

recuperação dos estudos, deliberando a estes poderes para decidir sobre a 

melhor estratégia para que seus educandos aprendam e comprovem seus 

conhecimentos. No entanto, é necessário ressaltar que os procedimentos 

metodológicos e avaliativos devem corresponder a estudos para domínio de 

conhecimentos. 

 

17.2.2 Recuperação Final 

A recuperação após o encerramento do período letivo destina-

se a corrigir as deficiências que ainda persistem, apesar dos estudos de 

recuperação realizados durante o período letivo. 

A recuperação final destina-se aos estudantes: 

a) com frequência mínima de 75% do total das horas letivas; 

b) com resultados de aprendizagem abaixo dos parâmetros 

estabelecidos pelo Colégio, ou seja, com média final abaixo 

de 7,0 (sete vírgula zero). 

 

17.2.3 Registro 

Os registros da recuperação serão feitos no diário de classe 

online do professor. 

 

17.3 CONSELHO DE CLASSE 

O Conselho de Classe é o órgão colegiado de natureza 

consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado na 

Proposta Pedagógica do Colégio e no Regimento Escolar, com a 

responsabilidade de analisar as ações educacionais, indicando alternativas que 
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busquem garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem. Após 

analisar as informações e dados apresentados, o Conselho de Classe tem por 

finalidade intervir no processo de ensino e aprendizagem. É da responsabilidade 

do Coordenador de Curso, apresentar as informações e dados coletados a 

serem estudados no Conselho de Classe. 

Ao Conselho de Classe cabe verificar se os objetivos, os 

conteúdos, os procedimentos metodológicos e avaliativos e as relações 

estabelecidas na ação pedagógico-educativa estão sendo cumpridos de maneira 

coerente com a Proposta Pedagógica do Colégio Mãe de Deus. 

O Conselho de Classe é constituído pela equipe pedagógica e 

pelo Secretário e será convocado ao término de cada trimestre letivo, com o 

objetivo de avaliar o trabalho desenvolvido até então e de traçar metas concretas 

para melhor auxiliar professores e estudantes no processo de ensino e 

aprendizagem. As estratégias elaboradas serão registradas no caderno de ata 

de Conselho de Classe de cada curso. 

 

17.4 PROMOÇÃO 

A promoção resultará da combinação do resultado do 

aproveitamento escolar do estudante, expresso numa escala de notas de 0 

(zero) a 10,0 (dez vírgula zero) e da apuração da assiduidade. 

Após a apuração dos resultados finais de aproveitamento e 

frequência, serão definidas as situações de aprovação dos estudantes. Será 

considerado aprovado o estudante que obtiver: 

I. Frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da 

carga horária do período letivo e atingir no mínimo a nota 7,0 (sete, vírgula 

zero) em cada disciplina, obtida através da média aritmética das notas 

trimestrais nas respectivas disciplinas, como segue: 

Média anual igual 1º + 2º + 3º trimestres, dividido por 3 igual a 7,0. 

 

II. Frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e após a 

recuperação final atingir média final igual ou superior a 5,0 (cinco, vírgula 

zero), aplicando-se a seguinte fórmula: 
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Média final igual (média anual vezes 2) + (Recuperação final vezes 1) dividido 

por 3 igual a 5,0. 

 

17.5 RETENÇÃO 

Serão considerados retidos os estudantes que, ao final do ano 

letivo, apresentarem: 

I. Frequência inferior a 75% do total de horas letivas, independentemente do 

aproveitamento escolar; 

II. Frequência superior a 75% do total de horas letivas e média inferior a 5,0 

(cinco, vírgula zero) em cada disciplina, após Recuperação Final. 

Os estudantes que apresentarem frequência igual ou superior a 

75% e aproveitamento inferior a 5,0 (cinco, vírgula zero) mesmo após os estudos 

de Recuperação Final, serão submetidos à análise do Conselho de Classe que 

definirá pela sua aprovação ou não. 

 

18 PROJETOS INSTITUCIONAIS 

O Colégio Mãe de Deus apresenta alguns projetos institucionais, 

tendo sempre como foco a educação integral de seus estudantes. Na sequência, 

segue a apresentação dos mesmos. 

 

18.1 PROJETO UNO INTERNACIONAL 

Mais que dinamizar o ensino, o Colégio Mãe de Deus conta com 

um projeto inteligente e único de ensinar e aprender. Inteligente, porque não se 

trata apenas de módulos apostilados, e sim de uma estrutura rigorosamente 

desenvolvida de modo a favorecer o envolvimento total do estudante, agregando 

valor à proposta pedagógica do Colégio Mãe de Deus; unico, porque além de 

ser pioneiro no desenvolvimento de materiais cuidadosamente elaborados, que 

valorizam a educação desde o Maternal até o Ensino Médio, coloca à sua 

disposição um portfólio de apoio pedagógico exclusivo. 
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Educar para o presente: esse é o projeto do UNO Internacional 

com o qual o Colégio Mãe de Deus fez parceria, considerando que este vem ao 

encontro do seu Carisma Educacional, realizando assim, uma união perfeita 

entre escola e família para transformar a educação no mundo contemporâneo. 

Aliado a parceiros de peso, como Apple, ETS e Cambridge, 

dentre outros, o UNO Internacional desenvolve um conteúdo que atende às 

exigências do Ministério da Educação e se apoia nos cinco pilares da Unesco 

para a educação: ser, fazer, conhecer, conviver e transformar. A concretização 

da proposta é fomentada pela digitalização do ambiente escolar, pela construção 

de uma atmosfera bilíngue, pela criação de uma rede internacional de 

instituições de ensino, pela formação adequada de professores e pela avaliação 

constante dos estudantes. Além de material didático atual, os estudantes e 

professores utilizam aparelhos iPad para construir um ensino mais dinâmico e 

interativo. 

18.2 ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA ESCOLAR 

O Colégio Mãe de Deus oferece, desde a Educação Infantil até 

o Ensino Médio, acompanhamento com uma Psicóloga Educacional. Atuando de 

maneira integral com os estudantes e desenvolvendo o trabalho em conjunto 

com os educadores, as orientações são focadas num processo de aprendizagem 

mais efetivo e significativo para o educando, principalmente no que diz respeito 

à motivação, às dificuldades de aprendizagem e ao relacionamento interpessoal. 

As intervenções podem ocorrer em sala de aula, por meio de atividades 

extraclasse, palestras, ou ainda, em encontros agendados pela equipe 

pedagógica. 

 

18.3 SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL 

O Colégio Mãe de Deus, dispõe de um software de Gestão 

Educacional que proporciona ao corpo docente, funcionários, estudantes e pais 

ou responsáveis a interação com a instituição, tornando a gestão mais 

participativa. Por meio deste, os pais podem acompanhar o desempenho 

acadêmico (boletins, faltas, horários, etc) de seu filho, além de ser comunicado 

http://www.maededeus.edu.br/


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

257 
 

on-line e em tempo real sobre ocorrências escolares. Este acesso é possível 

mediante um login e uma senha entregues aos pais. 

 

18.4 PROJETO TEEN STAR 

A partir de 2018, o Colégio tem em sua programação o Projeto Teen Star 

que a partir do 4º Ano do Ensino Fundamental. O Teen Star é um programa 

internacional de educação holística em sexualidade humana,  que apresenta 

um novo olhar para a educação da afetividade e sexualidade dos jovens, uma 

vez que promove a integração da pessoa, nos seus aspectos social, emocional, 

físico, intelectual e espiritual da própria sexualidade. 

Teen STAR integra no processo formativo os pais, educadores e 

jovens. Este programa foi aplicado com êxito em mais de 40 países. O 

programa inclui: palestras, seminários, entrevistas e análise dos resultados. 

É comprovado que Teen STAR pode ser aplicado nas mais distintas 

realidades. Seus resultados são avaliados por publicações científicas. De 

acordo com a idade e sexo dos jovens, o Teen STAR apresenta diferentes 

currículos, complementando com planos e programas nacionais de educação. 

Objetivos do Teen STAR: 

➢ Fortalecer a identidade e a autoestima dos jovens através 

do reconhecimento de si mesmos; 

➢ Oferecer uma educação sexual aos jovens que lhes permita 

integrar sua pessoa com a capacidade biológica de ser pais; 

➢ Promover o valor da sexualidade como uma dimensão 

própria do ser humano; 

➢ Desenvolver a habilidade nos jovens em tomar decisões 

baseadas no equilíbrio entre a própria liberdade e a responsabilidade; 

➢ Desenvolver o respeito pelo dom da vida; 

➢ Ajudar os jovens a compreender que a vocação do homem 

consiste no dom sincero de si mesmo e que a sexualidade manifesta seu 

significado íntimo ao levar a pessoa ao dom de si mesmo no amor. 
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18.5     MISSÕES ESCOLARES 

      A Missão Escolar é um projeto promovido pelo Colégio Mãe de 

Deus, que envolve alunos, professores, colaboradores, pais, Irmãs de Maria e o 

Capelão do Colégio. Trata-se de uma ação religiosa, pastoral e socioeducativa, 

desafiadora do ponto de vista social, político e econômico. Neste sentido, trilha-

se um caminho de vivências em comunidade e que despertam a fé e a 

consciência de missão sensibilizando os participantes para as dificuldades 

presentes na comunidade visitada. 

 

18.6     HIPER CMD – PAN 360º   

O PAN 360º é realizado de 3 a 4 vezes ao ano com os alunos do 

Ensino Médio. Neste projeto é trabalhado aulas multidisciplinares com temas que 

visam a Redação e o ENEM. Os professores de todas as disciplinas são 

envolvidos no projeto. 

 

18.7   VISITA A BIENAL DO LIVRO EM SÃO PAULO 

     Esse projeto realizado também com o Ensino Médio tem como 

objetivo o incentivo a leitura e é realizado a cada 2 anos. 

 

18.8   AVALIAÇÃO HABILMENTE 

Essa avaliação é realizada 1 vez por ano e tem como objetivo 

traçar o perfil de cada aluno e também das turmas quanto às suas características 

de aprendizagem, hábitos de estudo, suas potencialidades e deficiências. 

 

18.9   PROFILE 

 O Colégio Mãe de Deus oferece para os alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio o Profiler, um moderno sistema de 

identificação de perfil profissional/comportamental, auxiliando-os na escolha de 
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sua carreira profissional. Fundamentado em sólidos conceitos, o Profiler é 

utilizado em todo mundo, principalmente em países desenvolvidos, onde a 

qualidade e a eficiência da produção são fundamentais. Esse serviço não integra 

a mensalidade. Previamente agendado com a família é realizado pelo aluno, por 

meio da plataforma digital, e tem seu feedback acompanhados dos pais. 

18.10   EXAME INTERNACIONAL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA – TOEFL  
            PRIMARY E JUNIOR 

 

                             O TOEFL é realizado anualmente e proporciona aos 

estudantes a certificação em proficiência para a obtenção de bolsas de estudo 

em outros países. O Toefl é reconhecido por mais de 10.000 instituições de 

ensino superior, universidades e agências em mais de 130 países, incluindo 

Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. A média do nível de 

habilidade na língua inglesa varia de intermediário a avançado. O objetivo para 

realizar o respectivo teste é para: estudantes que planejam estudar em uma 

instituição de Higher Education, admissões e conclusões de programas de 

aprendizado da língua inglesa, candidatos a bolsa de estudo e certificação, 

estudantes da língua inglesa que desejam monitorar o próprio progresso, 

estudantes e trabalhadores solicitando vistos. 

 
18.11 EXAME INTERNACIONAL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA – CAMBRIDGE 

 

                          Cambridge English Qualifications são exames aprofundados 

que tornam o aprendizado de inglês agradável, eficaz e gratificante. Possuem 

uma abordagem única que incentiva a progressão contínua, com um caminho 

claro para melhorar as habilidades linguísticas. 

                        As qualificações são baseadas em pesquisas sobre a eficácia do 

ensino e da aprendizagem. Motivam os alunos a aprender o inglês e a 

desenvolver conhecimentos práticos para uso no mundo real. Cada exame 

concentra-se em um nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CEFR), 

ajudando os alunos a melhorar passo a passo suas habilidades da expressão 

oral, escrita, leitura e compreensão auditiva. 
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                      Quaisquer que sejam seus objetivos ou ambições, a Cambridge 

English Qualifications representa uma marca de excelência que conquistou a 

aceitação e a confiança de milhares de organizações no mundo todo. 

18.12  EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ALEMÃ – FIT IN DEUTSCH,  

              CERTIFICADO PELO INSTITUTO GOETHE 

18.12.1  Fit 1 

O Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 é um exame de alemão para crianças 
e adolescentes de 10 a 16 anos de idade. Ele comprova conhecimentos 
linguísticos básicos e corresponde ao primeiro nível (A1) da escala de seis níveis 
do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECR). 

        18.12.2 Fit 2  

      O Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch é um exame de alemão para crianças 

e adolescentes de 10 a 16 anos de idade. Comprova conhecimentos linguísticos 

básicos e corresponde ao segundo nível (A2) da escala de seis níveis do Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR). 

 

18.13 PROJETO PASCH  

Desde 2013, o Colégio Mãe de Deus é parceiro do Instituto 

Goethe, órgão de divulgação da cultura e língua alemã do Ministério das 

Relações Exteriores da Alemanha, mediante o Projeto PASCH. Essa parceria 

nos concedeu o título de único colégio de Londrina e região a oferecer o idioma 

Alemão como disciplina curricular obrigatória. Os frutos dessa parceria foram até 

o momento duas bolsas para estudantes num intercâmbio de três semanas na 

Alemanha e uma bolsa para formação de professores, também na Alemanha, 

além de inúmeras atividades, exposições e jogos trazidos para o CMD. 

O Instituto Goethe assiste aproximadamente 500 escolas 

parceiras PASCH no sistema nacional de educação em mais de 100 países. A 

Iniciativa é coordenada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

implementada juntamente com a Central de Escolas no Estrangeiro (ZfA), o 

Goethe-Institut, o Serviço de Intercâmbio da Conferência Permanente dos 
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Ministros da Educação e Cultura dos Estados da República Federal da Alemanha 

(PAD) e o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD).  

O Goethe-Institut apoia as escolas parceiras da Iniciativa 

PASCH na introdução e implementação da língua alemã como matéria na matriz 

curricular. Oferece, ainda, formação metodológica e didática continuada e cursos 

de idiomas aos professores, bem como material didático moderno e 

equipamento multimídia para as escolas, que visam tanto ao ensino quanto ao 

aprendizado, inclusive aspectos socioculturais inerentes à língua. No âmbito da 

Iniciativa, o Goethe-Institut também envia docentes especialistas a inúmeros 

países para prestarem assistência às escolas parceiras. Os cursos para jovens 

na Alemanha oferecidos aos estudantes das escolas parceiras melhoram os 

conhecimentos linguísticos, fortalecem a competência intercultural e tornam os 

aspectos socioculturais mais reais. 

 

18.14 PASTORAL ESCOLAR 

A Pastoral Escolar é fundamentada nos princípios do Evangelho 

que suscitou o carisma do Pe. José Kentenich, fundador do Movimento de 

Schoenstatt. É um espaço de evangelização e formação humana e tem como 

missão promover a paz e animar a fé na comunidade educativa. Enquanto o 

mundo produz medos e inseguranças, a Pastoral Escolar do CMD acredita no 

amor e na justiça, baseados nos princípios do cristianismo, tendo como modelo 

Maria, a Mãe e Rainha, Educadora por meio de seu Santuário de graças. 

O trabalho da pastoral consiste em olhar atentamente para o 

outro, acolher, ouvir, respeitar e diminuir as diferenças, dar apoio a quem precisa, 

trocar experiências, animar e dinamizar a evangelização no espaço escolar. 

Cada membro da comunidade educativa é pastor e protagonista de uma 

sociedade melhor. Para uma boa compreensão do compromisso de cultivar o 

espírito solidário, o Colégio Mãe de Deus, dispõe de uma Equipe de Pastoral 

integrada. A função primordial do grupo é motivar revisões de vida e de práticas 

pedagógicas regulares, por meio das estrelas condutoras da Pedagogia de 

Schoenstatt e das principais virtudes evangélicas: fé, esperança e caridade, em 
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harmonia com as diretrizes da Arquidiocese de Londrina e CNBB (colocar na 

prática o tratado Internacional firmado entre Estado e Igreja). 

São atribuições da Pastoral escolar: 

• Aprofundar e divulgar a Pedagogia de Schoenstatt, mantendo vivo o carisma 

de Schoenstatt e do Fundador Pe. José Kentenich; 

• Zelar pela aplicação da Pedagogia de Schoenstatt em sua integridade, 

motivando revisões de vida e de práticas pedagógicas regulares; 

• Vincular toda a comunidade escolar ao Santuário e sua missão, intensificando 

o esforço de busca e compreensão da pessoa, em sua totalidade, valorizando 

sua experiência de vida (autoeducação); 

• Envolver toda a comunidade educativa no cultivo dos valores humanos 

marianos e cristãos; 

• Favorecer a integração da comunidade Escolar com o Movimento de 

Schoenstatt e com as correntes de vida da Igreja Arquidiocesana;  

• Proporcionar momentos de formação humana (cursos, seminários e jornadas, 

acampamento, missões, projetos solidários); 

• Acompanhar e orientar a dimensão da espiritualidade, da solidariedade e da 

acolhida no ambiente do Colégio Mãe de Deus. 

 

18.15   MOSTRA CULTURAL E DE INICIAÇÃO À PESQUISA 

A Mostra Cultural e de Iniciação à Pesquisa tem por objetivo a 

socialização dos trabalhos e das pesquisas realizados pelos estudantes e 

professores da Educação Básica, visando o enriquecimento dos saberes, da 

formação diferenciada e integral. Destinada à participação dos estudantes da 

Educação Infantil ao Ensino Médio, conta com a apresentação de trabalhos de 

iniciação científica nas modalidades pôster, painel e maquete. Os trabalhos 

inscritos devem ser produto de iniciação à pesquisa, sob a responsabilidade de 

um professor orientador e atender aos critérios de qualidade e de relevância 

acadêmica. A seleção dos trabalhos se dará mediante o cumprimento dos 

seguintes critérios: 
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I. Adequação do trabalho às áreas de iniciação à pesquisa 

propostas; 

II. Relevância do trabalho; 

III. Clareza dos objetivos; 

IV. Adequação da metodologia; 

V. Pertinência e atualização das fontes consultadas. 

 

O Colégio Mãe de Deus, a partir da Pedagogia de Schoenstatt, 

assume a postura de educar seus estudantes para pensar, viver e amar de forma 

a agregar a generosidade e a participação da coletividade. Nesta dimensão, os 

parceiros da Mostra Cultural e de Iniciação à pesquisa são convidados a 

compartilhar com este momento tão importante para a práxis da iniciação 

científica dos jovens educandos. 

Cabe destacar que a Comissão Organizadora, constituída por 

membros de várias áreas da instituição, é responsável pela estrutura e 

regulamento da Mostra Cultural e de Iniciação à pesquisa e estabelecerá, 

juntamente com os parceiros, as regras de participação. 

 

18.16   MOSTRA DE ARTE 

Aprender com arte é humanizar-se, é ampliar o olhar e a 

criatividade, é conhecer ideias, lugares e pessoas através de desenhos, pinturas, 

esculturas e músicas. O projeto da Mostra de Arte revela as inúmeras 

possibilidades de produções inter-relacionando saberes, trazendo ao estudante 

novas construções cognitivas e artísticas para ampliar sua compreensão de 

mundo e de si mesmo. A interdisciplinaridade, presente no projeto, oferece para 

o ambiente escolar novos sentidos para o aprender, revelando práticas mais 

significativas. Desta forma, da Educação Infantil ao Ensino Médio, muitas 

atividades são desenvolvidas, envolvendo diferentes disciplinas na busca de 

contemplar o estudante como um ser integral, estimulando-o a auto-conhecer-

se e ir além das relações habitualmente feitas. 
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18.17 PENSANDO NO FUTURO 

O projeto Pensando no Futuro é desenvolvido com foco voltado 

para os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Seu 

objetivo é possibilitar ao estudante o contato com profissionais de diferentes 

áreas por meio de painéis, mesas redondas, conversas e visitas aos espaços de 

trabalho destes, proporcionando ao adolescente uma visão mais real e concreta 

dos mais diversos campos profissionais existentes. 

 

18.18 FESTIVAL DE DANÇA 

O projeto Festival de Dança tem como público alvo os 

estudantes do Ensino Médio. Trata-se de um projeto que acontece anualmente, 

tendo uma temática própria cada ano, com caráter competitivo. Os grupos são 

avaliados nos seguintes itens: sincronia, figurinos, criatividade e 

desenvolvimento coreográfico. 

 

19 OFICINAS EXTRACLASSES 

                      Preocupado com a realidade das famílias que necessitam que 

seus filhos permaneçam no colégio, o CMD, oferta as Oficinas Extraclasses. 

Elas ocorrem das 17h15min às 18h, para as turmas do 6º aos 9º anos do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

- Arduino 

- Artes Cênicas 

- Artes Plásticas 

- Banda Musical 

- Esportes (Futsal, Voleibol, Basquete e handebol) 

- Dança contemporânea 

- Coral 

- Violão em grupo 

- Teclado em grupo 
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- Robótica Lego 

- Robótica para olimpíada 

- Desenho 

 

20 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação institucional ocorre durante todo o ano por meio de 

mecanismos criados pela Instituição e/ ou oferecidos por organismos externos, 

os quais subsidiarão a organização do planejamento estratégico e pedagógico. 

 

20.1   AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA OU 360 

 O Conselho de Classe Participativo é também parte integrante do 

processo de implementação do Projeto Político Pedagógico do Colégio Mãe de 

Deus, que visa entre outros, alinhar as práticas pedagógicas desenvolvidas ao 

Sistema Pedagógico de Schoenstatt.  

                        Desse modo, pretende-se contribuir para que o Conselho de 

Classe do CMD se torne uma instância coletiva de avaliação do educando e seu 

processo de aprendizagem, bem como das práticas pedagógicas por meio de 

avaliação 360º. 

Por este ângulo, o Conselho de Classe torna-se espaço 

favorável às estratégias de autoformação, autoconhecimento e autoeducação e 

não apenas enquanto espaço burocrático com objetivo único de debater notas 

dos educandos. 

Além disso, a proposta prevê que o Conselho de Classe esteja 

em consonância e pautado nos três pilares previstos no Sistema Pedagógico de 

Schoenstatt e que fundamentam a dinâmica do desenvolvimento de cada ser 

humano, a saber: amor, liberdade e autonomia, em conformidade ao Projeto 

Político Pedagógico do CMD: 

“Ao educador, cabe realizar intervenções que respeitem a 
originalidade de cada ser e afirmem as suas capacidades em 
desdobramento. Qualquer ação do educando deve estar sob o 
olhar confiante do educador. Com esta segurança é possível o 
agir e o pensar autônomo que o educando demonstra, 
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especialmente nas atividades escolares. A autonomia não pode 
ser desenvolvida desvinculada do amor e da liberdade. O 
desafio da educação  para a autonomia conduz ao 
aprofundamento do desenvolvimento da personalidade dos 
educandos para que eles se torne cidadãos na e para a 
sociedade. Este é um processo contínuo. (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO COLÉGIO MÃE DE DEUS, 2015) 

 

O Sistema Pedagógico de Schoenstatt objetiva uma educação 
que reconhece a pessoa como original e percorre o caminho da 
autoeducação, sendo incentivada para decidir-se sempre para o 
bem, para aquilo que lhe faz bem e para aquilo que lhe convém 
como ser humano. Assim é visto o processo da formação de 
personalidades interiormente livres. É muito ousado falar em 
opção e decisão com educandos, sejam eles bebês, crianças, 
adolescentes ou jovens. No entanto, a capacidade de decidir, é 
decorrência do amor e da liberdade e compõe, portanto, os 
objetivos da pedagogia de Schoenstatt. Isto significa que a 
condução para a autoeducação e para o verdadeiro sentido dos 
limites e disciplina estão presente em todos o processo 
educativo para os educadores e educandos. O amor não está 
separado das ações e das atitudes”. (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO COLÉGIO MÃE DE DEUS, 2015) 

 

    Portanto, é outra instancia com poder deliberativo sobre os 

processos de ensino e aprendizagem, que permite a participação dos docentes, 

coordenadores e gestores que objetivam realizar a avaliação do trabalho escolar, 

da ação docente, bem como do desempenho dos educandos valorizando o 

processo individual de cada educando através de um sistema avaliativo 

processual e qualitativo.   

                  A participação dos alunos também é objeto de formação do colégio 

assim a gestão da escola, apoiada pelos educadores (professores e 

coordenadores), procura no cotidiano escolar através dos ideais da pedagogia 

de Schoenstatt acolher, favorecer e estimular a capacidade crítica, criativa e 

representativa dos educandos criando espaços de participação. 

                    A participação é oferecida aos pais através de reuniões 

pedagógicas indicando o trabalho do colégio a partir da proposta pedagógica 

escolar, bem como oferecendo momento de avaliação do trabalho escolar, em 

que os pais são convidados a participar de pesquisas em que avaliam o colégio 
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nas seguintes dimensões: estrutura, gestão e coordenação, trabalho docente e 

sistema avaliativo.   

20.2 AVALIA 

Um destes mecanismos é a AVALIA, uma ferramenta de 

avaliação externa, realizada em larga escala, cujo intuito é diagnosticar o nível 

de domínio das competências, essenciais para a plena formação de indivíduos 

capazes de participar ativamente da sociedade, assim como os fatores 

contextuais relacionados a características demográficas, econômicas, sociais e 

educacionais que influenciam o desenvolvimento dessas competências pelos 

estudantes. 

Portanto, a avaliação educacional realizada pela AVALIA inclui 

estudantes, famílias, professores e gestores. Isso permite oferecer um 

diagnóstico mais completo sobre os fatores que interferem na aprendizagem dos 

estudantes e na qualidade do ensino, além de evidenciar questões referentes à 

gestão, aos processos e recursos, fornecendo informações objetivas para a 

formulação do planejamento pedagógico e institucional. Os testes de 

desempenho são elaborados para cada uma das áreas do conhecimento: 

Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Leitura, Matemática e Produção 

Textual, em todos os níveis da Educação Básica, com número de itens suficiente 

para cobrir todos os tópicos de uma Matriz de Referência e aplicados aos 

estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e à 3ª série do Ensino Médio. 

Os questionários contextuais, aplicados a estudantes, famílias, professores e 

gestores, possuem itens adaptados à realidade de cada comunidade escolar e 

que buscam captar a percepção dos envolvidos sobre o trabalho da instituição. 

Dentre os principais objetivos desta avaliação consta a geração 

de indicadores de percepção que permitam a contextualização dos resultados 

obtidos e a atuação de forma mais coerente com a gestão de ensino, subsidiando 

o desenvolvimento de ações pedagógicas e de gestão que visem a melhoria da 

qualidade de ensino. 
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21 PLANO DE EXPANSÃO FÍSICA 

                        O investimento na estrutura física, equipamentos e materiais é 

uma preocupação contínua do Colégio de Mãe de Deus. O complexo escolar 

atende a demanda de sua clientela atual e ainda possui estrutura suficiente para 

ampliar o atendimento quanto ao número de alunos regulares e extraclasses. 

 

                A partir de 2013 O Colégio realizou muitos investimentos em 

toda sua estrutura. O 3º andar – Ensino Médio foi totalmente ampliado contando 

com  4 salas de aula climatizadas, com carteiras amplas e modernas, com 

Datashow e lousas brancas e interativas, 1 laboratório de línguas  equipado com 

15 computadores, 1 sala de multimídia equipado com projetor de multimídia, 

retroprojetor, computador e lousa interativa, 1 sala de monitoria para apoio aos 

alunos e professores e 1  banheiro masculino e 1 feminino .Os banheiros 

masculino e feminino tem sanitários adaptados e todas as salas são 

climatizadas.  

      Na sequência foram ampliadas as salas de aula do 2º andar – 

Ensino Fundamental 2. Foram construídas 5 salas de aulas também com 

carteiras amplas e modernas, com Datashow e lousas brancas, 1 laboratório de 

Ciências, 1 sala de monitoria para apoio aos alunos e professores, 1 banheiro 

masculino e 1 feminino com sanitários adaptados e armários para os alunos 

guardarem material. 

 

                 No ano de 2016 as mudanças foram concluídas no 1º andar. 

Foi construído um espaço de recepção para os alunos totalmente climatizado 

com catracas para a entrada e com pufs espalhados nesta área para os 

estudantes enquanto aguardam os pais. Esta entrada/saída conta também com 

uma guarita equipada com computadores para controle da entrada e saída dos 

alunos, pais e visitantes. Neste mesmo andar, foi construído uma ampla sala de 

recepção e atendimento aos pais com poltronas e balcão para informações e 

matrículas. Ainda neste andar foram construídas 5 salas para atendimentos e 

reuniões com pais ou outras necessidades. 1 sala de trabalho para assistência 
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social e 1 sala equipada com armários deslizantes de aço para a Secretaria 

Acadêmica. Todas as salas são climatizadas. Esse andar ainda conta com 

banheiros masculino e feminino para os funcionários e banheiros masculino e 

feminino para visitantes. Todos os banheiros possuem sanitários adaptados e 

com acessibilidade. E ainda tem 1 sala de apoio para limpeza. Na parte externa 

desta ala, foi construído um portão eletrônico para a entrada de automóveis dos 

pais e um portão para acesso de pedestres. A área de acesso dos automóveis é 

pavimentada com pavers e amplamente sinalizada. Neste mesmo ano foi 

inaugurado o Teatro Mãe de Deus com 535 lugares é utilizado para eventos do 

Colégio e aberto a locação para terceiros. Junto com o teatro foi entregue 

também 3 elevadores para possibilitar o acesso dos estudantes ao Teatro, ao 

Colégio, ao Ginásio de esportes e ao estacionamento. No ano de 2017 foi 

inaugurado o elevador do Colégio possibilitando acesso a todos os andares. 

Ainda neste ano iniciou-se a reforma do 1º andar com vista para avenida São 

Paulo onde estudam os alunos do Ensino Fundamental I. Foram construídas 6 

salas de aulas todas climatizadas, 1 banheiro masculino e 1 feminino, ambos 

com sanitários e pias adaptados. 2 banheiros para professores masculino e 

feminino e 1 banheiro com sanitário adaptado. Ainda foi construído a sala de 

professores que ficou ampla e com 2 banheiros – masculino e feminino, 1 guichê 

para recepção e monitoria, 1 sala para secretaria da coordenação, 1 sala de 

reprografia, 3 salas de coordenação, 1 banheiro e 1 sala de apoio para guardar 

materiais.  

      No ano de 2018 foi inaugurado a nova sala de professores. A 

sala é ampla, climatizada possui 1 banheiro masculino e 1 banheiro feminino, 1 

cozinha équipada com micro-ondas, máquina de café, geladeira e louças. Conta 

também uma mesa grande para reunião de professores com 15 cadeiras 

estofadas e confortáveis. Tem 3 mesas pequenas redondas para atividades 

individuais ou em dupla com 2 cadeiras estofadas cada, 1 estação de trabalho 

com 4 lugares para uso de computadores ou notebooks e um armário com 50 

divisórias para uso pessoal dos professores. 
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    Ainda neste ano já iniciaram as reformas no 3º andar na quadra 

da Avenida São Paulo onde está sendo construídas as salas que vão atender os 

Anos Finais do Ensino Fundamental. Esta ala será inaugurada em 2019. 

     O Colégio Mãe de Deus implementa também a cada ano a 

capacitação e formação de seu corpo docente como um todo, como uma forma 

de crescimento intelectual, pessoal e humana. Proporciona desta forma que os 

docentes, coordenadores e administrativos possam participar ativamente de 

Cursos, Congressos, Simpósios, treinamentos e outros eventos que venham 

contribuir para o seu crescimento humano e profissional. Além disso, o Colégio 

oferece Congressos Pedagógicos duas vezes ao ano onde são ministradas 

palestras e oficinas. 

 

22 BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

A Biblioteca escolar Mãe de Deus possui um espaço bastante 

amplo, contemplando a biblioteca infantil, uma sala de pesquisa e espaço para 

estudos em grupo. O acervo contém: 

 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO ANO 2018 

LITERATURAS 9.920 

DIDÁTICOS 8.722 
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23 CONDIÇÕES FÍSICAS E MATERIAIS, ESPAÇO FÍSICO, 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 

TÉRREO ATENDIMENTO 
 

Ordem 
 

Tipo de Instalação M2 Mobiliário Equipamentos 

Sala 1 Hall de entrada 71.52  - 4 catracas 

 
 
 

Sala 2 

 
 
 

Recepção 

 
 
 

8.05 

 

- 1 balcão grande com 
2 gaveteiros  
- 3 cadeiras giratórias 
- 1 lixeira de inox 

- 1 aparelho de ar 
condicionado 
- 1 sinal musical 
- 1 monitor 
- 2 CPU 
- 1 televisão 
- 1 caixa de som 
- 1 microfone sem fio 
- 1 aparelho 
telefônico 

 
 
 

Sala 3 

 
 
 

Sala de espera dos alunos 
ensino fundamental e médio 

 
 
 

172.14 

 

- 1 mastro com 
bandeiras  
- 1 quadro da Mãe 
Rainha 
- 18 acentos no 
modelo Puff 
- 3 lixeiras de inox 
- 2 vasos com flores 
decorativas 

- 2 aparelhos de ar 
condicionado 

 
Sala 4 

 
Sala de espera dos alunos 

educação infantil 

 
98.99 

- 1armário - 1 caixa de som 
- 1 microfone sem fio 
- 1 aparelho de ar 
condicionado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sala 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Setor de atendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

73.04 

- 3 longarinas estofada 
com 3 lugares cada 
- 3 longarinas 
estofadas com 2 
lugares cada 
- 1 aparador de aço 
com tampo de vidro 
- 1 balcão grande com 
3 divisórias de vidro 
- 1 armário  
- 3 cadeiras giratórias 
- 1 portas revista 
- 1 painel de edital em 
madeira e vidro 
- (?) lixeira de inox 
- 3 relógios de parede 
- 2 vasos com flores 
decorativas 

- 1 televisão 
- 2 monitores 
- 2 CPU 
- 2 aparelhos de ar 
condicionado 
- 1 aparelho 
telefônico 
- 1 multifuncional 
 

 

ADMINISTRATIVO 
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Sala 01 

 
 

Contas a receber 

 
 

9.00 

- 1 balcão  
- 1 armário 
- 3 cadeiras giratórias 

- 1 monitor 
- 1 CPU 
- 1 aparelho 
telefônico 
- 1 impressora de 
cartão 
 

Sala 02 Sala de atendimento 1 12.68 - 1 mesa redonda  
- 4 cadeiras giratórias 

- 1 aparelho de ar 
condicionado 

Sala 03 Sala de atendimento 2 12.59 - 1 mesa redonda  
- 4 cadeiras giratórias 

- 1 aparelho de ar 
condicionado 

Sala 04 Sala de atendimento 3 16.38 - 1 mesa redonda  
- 4 cadeiras giratórias 

- 1 aparelho de ar 
condicionado 

Sala 05 Sala de Reunião 
 

20.41 - 1 mesa 
- 7 cadeiras giratórias 

- 1 aparelho de ar 
condicionado 

 
 
 

Sala 06 

 
 
 

Sala Assistente Social 
 
 

 
 
 

25.82 
 

- 1 balcão com 3 
gavetas e três portas 
- 1 mesa com três 
gavetas 
- 3 cadeiras giratórias 
- 2 vasos com flores 
decorativas 

- 1 aparelho de ar 
condicionado 
- 1 monitor 
- 1 CPU 
- 1 impressora 
- 1 aparelho 
telefônico 

 
 
 

Sala 07 

 
 

 
Secretaria Acadêmica 

 

 
 
 

25.84 

- 2 mesas com 3 
gavetas 
- 2 cadeiras giratórias 
- 1 arquivo deslizante 

- 1 aparelho de ar 
condicionado 
- 2 monitores 
- 2 CPU 
- 2 aparelhos 
telefônico 
- 1 impressora 

 
 

Sala 08 

 
 

Coordenação Ensino Religioso 

 
 

15.98 

- 1 balcão com 3 
gavetas e 3 portas 
- 1 mesa 
- 3 cadeiras giratórias 

- 1 aparelho de ar 
condicionado 
- 1 monitor 
- 1 CPU 
- 1 aparelho 
telefônico 

 
 

Sala 09 

 
 

Designer Gráfico 

 
 

6.78 

- 3 cadeiras 
- 1 mesa com 2 
gavetas 
- 2 mesas de canto  
- 1 armário com 2 
portas e 2 gavetas 

- 1 ventilador de teto 
- 1 CPU 
- 1 monitor 

 
 
 
 
 

Sala 10 

 
 
 
 
 

Coordenação de Marketing 
 

 
 
 
 
 

21.07 

- 1 mesa 
- 5 cadeiras giratórias 
- 2 armários com 2 
portas 
- 1 mesa para 
computador 
- 1 mesa com duas 
gavetas 
- 1 mesa de som 
- 1 fichário em MDF 
- 2 cadeiras fixas 
- 1 suporte para 
impressora 

- 1 aparelho de ar 
condicionado 
- 1 monitor 
- 1 CPU 
- 1 notebook 
- 1 caixa de som 
- 1 multifuncional 
- 1 aparelho 
telefônico 
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Sala 11 

 
 
 

TI 

 
 
 

23.48 

- 3 mesas com 1 
gaveta - 1 cadeira de 
madeira  
- 1 rack TI 

- 3 monitores 
- 5 CPU 
- 1 impressora  
- 1 DVR  
- 1 ar condicionado - 
2 switch  
- 1 aparelho 
telefônico 

 
 

Sala 12 

 
 

RH 

 
 

20.66 

- 3 poltronas 
- 1 cadeira giratória 
- 1 mesa de canto 
- balcão com 3 
gavetas 
 

- 1 monitor 
- 1 CPU 
- 1 impressora  
- 1 aparelho 
telefônico  

 
 
 

Sala 13 

 
 
 

Financeiro 

 
 
 

29.42 

- 3 cadeiras giratórias 
- 6 cadeiras de 
madeira 
- 3 mesas de madeira 
- 2 fichários 
- 1 mesa de canto 
- 1 armário com 2 
portas 

- 3 monitores 
- 3 CPU 
- 1 impressora  
- 3 aparelhos 
telefônicos  
- 1 leitor de código de 
barra 
- 1 calculadora 
eletrônica 
- 1ar condicionado 

 
 

Sala 14 

 
 

Psicóloga 

 
 

12.67 

- 2 cadeiras giratórias 
- 3 mesas de madeira 
- 2 fichários 
- 1 mesa de canto 
- 1 armário com 2 
portas 

- 1 monitor 
- 3 CPU 
- 1 aparelho 
telefônico  
- 1 ar condicionado 

 
 

Sala 15 

 
 

Apoio Terceirizados 

 
 

11.71 

- 1 cadeira giratória 
- 2 cadeiras de 
madeira 
- 2 mesas de madeira 
- 2 fichários 
- 1 balcão 
- 1 armário de madeira 

- 1 monitor 
- 1 CPU 
 
 

 
 
 
 

Sala 16 

 
 
 
 

Capela Histórica 

 
 
 
 

60.58 

- 10 bancos de 
madeira 
- 2 suportes para 
imagem 
- 1 suporte para 
confissão 
- 1 cadeira 
- 1 imagem de São 
José 
- 1 imagem de Santa 
Rita 
- 1 altar 

- 1 piano 

 
 
 
 

Sala 17 

 
 
 
 

Gestão 
 

 
 
 
 

33.39 
 

- 3 cadeiras giratória 
- 5 mesas de madeira 
- 13 cadeiras de 
madeira 
- 1 quadro de aviso 
- 3 armários para 
guarda volumes 
- 2 balcões de madeira 

- 1 frigobar 
- 3 CPU 
- 3 monitores – 3 
aparelhos telefônicos 
- 2 aparelho de ar 
condicionado 
- 1 projetor 
- 1 aparelho de som 
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- 1 estante de madeira - 2 notebook 
- 1 aparelho para 
picar papel 

 
 
 

Sala 18 

 
 
 

Pastoral 
 

 
 
 

37.90 

- 1 mesa de madeira 
- 1 cadeira giratória 
- 2 cadeiras de 
madeira 
- 1 armário de madeira 
- 1 balcão de madeira 
- 1 banco de madeira 
- 1 escrivaninha 
- 1 criado mudo 

- 1 CPU 
- 1 monitor 
- 1 aparelho 
telefônico 

 
 
 

Sala 19 

 
 
 

Resgate Histórico 

 
 
 

44.80 

- 10 mesas de 
madeira 
- 11 cadeiras de 
madeira 
- 1 oratório de madeira 
- 1 banqueta de 
madeira 
- 1 balcão de madeira 
- 1 carteira de madeira 
- 3 estantes de aço 

- 1 rádio toca disco 
- 1 monitor 
- 1 CPU 
- 1 aparelho 
telefônico 
 

 
 

Sala 20 

 
 

Enfermaria 

 
 

26.01 

- 2 mesas de madeira 
- 2 balcões de madeira 
- 1 maca 
- 1 cadeira de rodas 
- 1 cadeira giratória 
- 2 estofados 

- 1 monitor 
- 1 CPU 
- 1 circulador de ar 
- 1 geladeira 
 

 

SETOR PEDAGÓGICO 
 

Ordem 
 

Tipo de Instalação M2 Mobiliário Equipamentos 

 
 

Sala 01 

 
 

Coordenação Pedagógica  

 
 

17.02 

- 1 cadeira giratória 
- 2 cadeiras estofadas 
- 1 mesa de madeira 
- 1 estante de madeira 
- 2 armários de 
madeira  

- 1 CPU 
- 1 monitor 
– 1 aparelho 
telefônico 
- 1 aparelho de ar 
condicionado 
- 1 aparelho para 
picar papel 

 
 

Sala 02 

 
 

Coordenação Pedagógica 

 
 

17.02 

- 1 cadeira giratória 
- 4 cadeiras estofadas 
- 3 mesas de madeira 
- 1 puf 
- 1 armário de madeira 
- 1 banco de madeira 

- 1 CPU 
- 1 monitor 
– 1 aparelho 
telefônico 
- 1 aparelho de ar 
condicionado 
 

 
Sala 03 

 
Coordenação Pedagógica  

 
16.74 

- 1 cadeira giratória 
- 4 cadeiras estofadas 
- 2 mesas de madeira 
- 1 armário de madeira 

- 1 CPU 
- 1 monitor 
– 1 aparelho 
telefônico 
- 1 aparelho de ar 
condicionado 

 
 

 
 

 
 

- 1 mesa com 5 
gavetas 

- 1 CPU 
- 1 monitor 
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Sala 04 Auxiliar de Coordenação e 
Reprografia 

20.27 - 1 cadeira giratória 
- 1 guilhotina 
- 2 mesas 
 

- 3 impressoras 
- 1multifuncional 
- 1 aparelho 
telefônico 
- 1 ventilador de teto 

 
 
 

Sala 05 
 

 
 
 

Sala dos Professores 
 

 
 
 

50.54 

- 3 sofás 
- 2 mesas de madeira 
- 9 cadeiras de 
madeira 
- 1 quadro de aviso 
- 3 armários para 
guarda volumes 
- 1 balcão de madeira 
- 1 carteira de madeira 

- 1 geladeira 
- 1 microondas 
- 1 purificador de 
água 
- 1 ar condicionado 
- 1 máquina de café 
- 1 aparelho 
telefônico 

 
 
 
 

Sala 06 

 
 

 
 

Salão de Prova 

 
 
 
 

137.28 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 2 armários de 
madeira 
- 91 mesas de 
madeira 
- 101 cadeiras de 
madeira 
- 3 mesas para som 

- 4 ventiladores de 
teto 
 

 
 
 

Sala 07 

 
 
 

Laboratório 

 
 
 

93.73 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 1 carteira de madeira 
- 41 banquetas 
estofadas em couro 
- 1 esqueleto 

- 1 telescópio 
- 1 ar condicionado 
- 1 televisão 
- 2 caixas de som 
- 1 aparelho para 
análise de plaquetas 

 
 
 

Sala 08 

 
 
 

Sala de leitura 

 
 
 

82.73 

- 5 mesas de madeira 
- 20 cadeiras de 
madeira 
- 3 portas brinquedos 
- 2 estantes de livros 
- 1 balcão de madeira 
- 3 estantes de aço 

- 1 caixa de som 
 

 
 
 
 

Sala 09 

 
 
 
 

Biblioteca 

 
 
 
 

97.54 

- 1 expositor de revista 
- 2 cadeiras giratórias 
- 8 cadeiras de 
madeira 
- 8 mesas para 
computador 
- 10 estantes de 
madeira  
- 1 balcão de madeira 
- 3 estantes de aço 

- 9 CPU 
- 9 monitor 
- 1 impressora 
- 1 máquina para 
plastificação 
- 1 aparelho 
telefônico 
 

 
 

Sala 10 

 
 

Biblioteca - Acervo 

 
 

92.66 

- 1 arquivo de aço 
- 3 mesas de madeira 
- 38 estantes de 
madeira  
- 1 balcão de madeira 
- 3 estantes de aço 

 

   - 1 expositor de revista - 9 CPU 
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Sala 11 

 
Robótica 

 
83.15 

- 2 cadeiras giratórias 
- 24 cadeiras em 
resina plástica colorida 
- 8 mesas de fôrmica 
- 4 estantes de MDF 

- 9 monitor 
- 1 impressora 
- 1 máquina para 
plastificação 
- 1 impressora 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Ordem 
 

Tipo de Instalação M2 Mobiliário Equipamentos 

 
 
 

Sala 01 

 
 
 

Auxiliar Coordenação 
Educação Infantil 

 - 2 mesas com 3 
gavetas 
- 3 mesas de canto 
- 1 cadeira giratória 
- 1 cadeira fixa 
- 2 balcões com 2 
gavetas e 2 portas 
- 1 banqueta 

- 2 monitores 
- 2 CPU 
- 1 aparelho 
telefônico 
- 1 impressora 

 
 
 
 

Sala 02 

 
 
 
 

Coordenação Educação 
Infantil 

 - 1 aparador de ferro e 
vidro 
- 1 mesa com 4 
gavetas 
- 1 armário com 6 
portas 
- 1 mesa de ferro e 
vidro 
- 1 cadeira giratória 
- 6 cadeiras com 
rodinhas e braço de 
ferro 
- 1 banqueta 

- 1 monitor 
- 1 CPU 
- 1 aparelho 
telefônico 
 

Sala 03 Lactário  - 1 balcão com pia 
 

- 1 aparelho de 
microondas 
- 1 geladeira 

 
 

Sala 04 

 
 

Fraldário 

 - 2 balcões 
- 1 lixeira 
- 1 portas mochilas 
- 1 guarda roupas 
- 2 cadeiras infantis  

- 2 monitores 
- 2 CPU 
- 1 aparelho 
telefônico 
- 1 impressora 

 
 
 

Sala 05 

 
 
 

Sala de aula  

 - 2 mesas infantis 
- 1 balcão com portas 
de correr 
- 1 balcão de canto 
- 4 balcões com 
prateleiras 
- 9 cadeiras infantis 

- 1 ventilador 

 
 
 

Sala 06 

 
 
 

Sala de aula  

 - 2 balcões com portas 
de correr 
- 1 armário com 2 
portas 
- 4 balcões com 
prateleiras 
- 8 caminhas 

- 1 bebedouro 
- 2 ventiladores 

 
 
 

 
 
 

 - 1 balcão com 4 
portas 

- 1 bebedouro 
- 1 ventilador 
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Sala 07 Sala de aula  - 1 balcão com 12 
portas 
- 1 quadro negro 
- 1 carteira 
- 4 mesas redondas 
- 16 cadeiras infantis 

 
 
 
 
 

Sala 08 

 
 
 
 
 

Sala de aula  

 - 1 balcão com 9 
portas 
- 1 balcão com 4 
portas 
- 1 estante 
- 1 trocador 
- 1 carteira 
- 12 cadeiras infantis 
em polipropileno 
- 1 cadeira infantil em 
madeira 
- 12 caminhas 
empilháveis 

- 1 bebedouro 
- 2 ventiladores 

 
 

Sala 09 

 
 

Sala de aula  

 - 1 balcão com 14 
portas 
- 1 quadro negro 
- 17 carteiras 
- 16 cadeiras infantis 

- 1 bebedouro 
- 1 ventilador 

 
 
 

Sala 10 

 
 
 

Sala de aula  

 - 1 balcão com 9 
portas 
- 1 balcão com 6 
portas 
- 1 balcão com 2 
portas 
- 1 quadro negro 
- 16 carteiras 
- 16 cadeiras infantis 

- 1 bebedouro 
- 1 ventilador 

 
 
 

Sala 11 

 
 
 

Sala de aula  

 - 1 balcão com 14 
portas 
- 1 balcão com 4 
portas 
- 1 quadro negro 
- 3 mesas em madeira 
- 4 mesas redondas 
- 16 carteiras 
- 30 cadeiras infantis 

- 1 bebedouro 
- 1 ventilador 

 
 
 

Sala 12 

 
 

 
Sala de aula  

 - 1 balcão com 9 
portas 
- 1 balcão com 6 
portas 
- 1 quadro negro 
- 4 mesas redondas 
- 16 cadeiras infantis 

- 1 bebedouro 
- 1 ventilador 

 
 

Sala 13 

 
 

Sala de Culinária 

 - 2 balcões de pia 
- 1 balcão com tampo 
de mármore 
- 6 mesas em madeira 
- 29 cadeiras infantis 

- 1 fogão com 6 
bocas 
- 1 geladeira 

 
 

Sala 14 

 
 

Biblioteca Educação Infantil 

 - 1 guarda roupas com 
3 portas 
- 2 mesas  
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- 1 quadro negro 
- 4 mesas redondas 
- 15 cadeiras infantis 

 
Sala 15 

 
Sala de aula  

 - 1 banheira 
- 1 pia 
- 1 trocador 
- 1 lixeira 

 

 
 
 

Sala 16 

 
 
 

Sala de aula  

 - 2 mesas  
- 2 armários com 2 
portas 
- 1 estante 
- 2 espelhos 
- 7 caminhas 
empilháveis 
- 10 cadeiras infantis 

- 2 ventiladores 

 
 
 

Sala 17 

 
 
 

Sala de aula  

 - 4 mesas redondas 
- 2 mesas infantis  
- 2 armários com 2 
portas 
- 2 estantes 
- 1 espelho 
- 16 caminhas 
empilháveis 
- 17 cadeiras infantis 

 
 

 
Sala 18 

 
Cozinha 

 - 1 mesa para refeição  
- 1 cadeira infantil 
- 1 cadeira giratória 

- 1 bebedouro 
- 1 microondas 
- 1 geladeira 

 
 
 

Sala 19 

 
 
 

Sala de aula  

 - 4 mesas redondas 
- 2 mesas infantis  
- 2 armários com 2 
portas 
- 2 estantes 
- 1 espelho 
- 16 caminhas 
empilháveis 
- 17 cadeiras infantis 

- 1 ventilador 
 

 
 
 

Sala 20 

 
 
 

Sala de aula  

 - 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 16 mesas em 
polipropileno 
- 14 cadeiras em 
polipropileno 

- 3 ventiladores de 
teto 
- 1 projetor 
 

 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL  
 

Ordem Tipo de Instalação M2 Mobiliário Equipamentos 
 
 
 

Sala 01 

 
 
 

Sala de aula  

 
 
 

48.83 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 20 mesas em 
polipropileno  
- 20 cadeiras em 
polipropileno 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
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- 1 quadro branco 

 
 
 

Sala 02 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

47.73 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 16 mesas em 
polipropileno  
- 16 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 

Sala 03 
 

 
 
 

Sala de aula  

 
 
 

31.00 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 16 mesas em 
polipropileno  
- 16 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 
 

Sala 04 

 
 
 
 

Sala de aula  

 
 
 
 

32.15 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 16 mesas em 
polipropileno  
- 16 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 
 

Sala 05 

 
 
 
 

Sala de aula  

 
 
 
 

37.31 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 16 mesas em 
polipropileno  
- 16 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 
 

Sala 06 

 
 
 
 

Sala de aula  

 
 
 
 

32.48 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 18 mesas em 
polipropileno  
- 18 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 

Sala 07 

 
 
 

Guarita da monitora 

 
 
 
 

- 1 mesa para 
monitora 
- 2 cadeiras em 
polipropileno  
- 1 balcão com 2 
portas 
- 1 mesa com 5 
gavetas 
- 1 quadro branco 

- 1 circulador de ar 
- 1 monitor 
- 1 CPU 
 

 
 

 
 

 
 

- 1 mesa para 
professor 

- 2 ventiladores 
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Sala 08 

 
Sala de aula 

 
53.43 

- 1 cadeira para 
professor  
- 1 armário de madeira 
- 18 mesas em formica 
e ferro 
- 14 cadeiras em 
polipropileno 

Sala 09 Sala de aula  50.16 - 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 1 balcão de madeira 
- 1 estante 
- 15 mesas em formica 
e ferro 
- 16 cadeiras em 
polipropileno 

 
- 3 ventiladores 

 
 
 
 

Sala 10 

 
 
 
 

Sala de aula 

 
 
 
 

43.15 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 2 armários de 
madeira 
- 16 mesas em formica 
e ferro 
- 16 cadeiras em 
polipropileno 

- 2 ventiladores 
 
 

 
 
 
 

Sala 11 

 
 
 
 

Sala de aula 13 

 
 
 
 

67.86 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 2 armários de 
madeira 
- 24 mesas em formica 
e ferro 
- 26 cadeiras em 
polipropileno 

- 2 ventiladores 
 

 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 

Ordem 
 

Tipo de Instalação M2 Mobiliário Equipamentos 

 
 
 
 

Sala 01 

 
 
 
 

Sala de aula 

 
 
 
 

50.33 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 20 mesas em formica 
e ferro 
- 20 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 

Sala 02 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

46.20 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
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- 41 mesas em formica 
e ferro 
- 41 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

 
 
 

Sala 03 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

47.47 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 21 mesas em formica 
e ferro 
- 21 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 

Sala 04 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

73.82 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 20 mesas em formica 
e ferro 
- 19 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 

Sala 05 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

70.40 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 24 mesas em formica 
e ferro 
- 24 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 

Sala 06 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

93.46 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 26 mesas em formica 
e ferro 
- 25 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 

ENSINO MÉDIO 
 

Ordem 
 

Tipo de Instalação M2 Mobiliário Equipamentos 

 
 
 

Sala 01 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

45.99 
 

- 1 mesa para 
computador 
- 1 cadeira para 
professor  
- 23 mesas em formica 
e ferro 
- 23 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
- 1 monitor 
- 1 CPU 
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Sala 02 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

45.72 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 24 mesas em formica 
e ferro 
- 24 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 

Sala 03 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

46.51 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 21 mesas em formica 
e ferro 
- 21 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
- 1 monitor 
- 1 CPU 
- 1 fourtrek 
 

 
 
 

Sala 04 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

70.17 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 26 mesas em formica 
e ferro 
- 26 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 

Sala 05 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

93.84 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 75 mesas em formica 
e ferro 
- 75 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 
 
 

Sala 06 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

45.71 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 29 mesas em formica 
e ferro 
- 29 cadeiras em 
polipropileno 
- 1 quadro branco 

- 1 ar condicionado 
- 1 projetor 
 

 

ESCOLA DE MÚSICA 
 

Ordem 
 

Tipo de Instalação M2 Mobiliário Equipamentos 

 
 

Sala 01 

 
 

Coordenação Escola de 
Música 

 
 

6.82 

- 3 cadeiras 
- 1 mesa 
- 1 gaveteiro 
- 1 estante com 2 
portas 
- 1 mesa de canto 

- 1 ventilador de teto 
- 1 CPU 
- 1 monitor 
- 1 fortrek 
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Sala 02 

 
 

Música 

 
 

6.99 

- 1 cadeira 
- 2 banquetas madeira 
- 1 carteira 
- 1 mesa de centro 
com tampa de vidro 

- 1 piano 
- 1 ventilador de teto 

 
 

Sala 03 

 
 

Música 

 
 

6.80 

- 1 cadeira 
- 1 banqueta madeira 
- 1 balcão com 2 
portas 

- 1 piano 
- 1 ventilador de teto 
 -2 caixas de som 

 
Sala 04 

 
Música 

 
6.80 

- 2 cadeiras 
- 1 armário com 20 
portas 

- 1 ventilador de teto 
 

 
Sala 05 

 
Música 

 
6.76 

- 1 armário com 2 
portas 
- 1 banqueta 
- 1 cadeira 

- 1 ventilador de teto 
- 1 piano 

Sala 06 Música 6.86 - 1 banqueta 
 

- 1 ventilador de teto 
- 3 pianos 

 
Sala 07 

 
Música 

 
6.73 

- 2 banquetas 
- 1 armário com 2 
portas 
- 1 cadeira 

- 1 ventilador de teto 
- 2 baterias 

 
Sala 08 

 
Música 

 
6.83 

- 3 banquetas 
- 3 armários 
- 1 cadeira 
 

- 1 sanfona 
- 1 rádio toca fita 
- 1 televisão 
- 2 tamborins 

 
 

Sala 09 

 
 

Música 

 
 

20.06 

- 1 mesa 
- 2 cadeiras 
- 2 armários 
- 1 quadro negro 
 

- 2 ventiladores de teto 
- 1 piano 
- 1 televisão 
- 2 tamborins 

 
 
 

Sala 10 

 
 
 

Música 

 
 
 

41.56 

- 5 banquetas 
- 5 cadeiras 
- 1 carteira de madeira 
- 1 quadro negro 
- 1 armário 
 

- 4 ventiladores de teto 
- 8 teclados 
- 2 pianos 
- 2 tamborins 

 
 

Sala 11 

 
 

Música 

 
 

39.65 

- 2 banquetas 
- 5 cadeiras infantis 
- 4 cadeiras 
- 4 armários  
- 1 quadro negro 

- 1 rádio 
- 1 caixa de som 
- 1 piano 
 

 
 

Sala 12 
 

 
 

Música 

 
 

63.10 

- 4 banquetas 
- 8 cadeiras  
- 1 carteira de madeira 
- 1quadro negro 

- 1 teclado 
- 5 pianos 
- 1 caixa de som 
-1 projetor 
- 6 ventiladores de teto 

 

ESPORTE E DANÇA 
 

Ordem 
 

Tipo de Instalação M2 Mobiliário Equipamentos 

 
 

Sala 01 

 
 

Coordenação de Esportes 
 

 
 

11.74 

- 1 mesa 
- 2 cadeiras giratórias 
- 2 armários com 2 
portas 

- 1 aparelho de ar 
condicionado 
- 1 monitor 
- 1 CPU 
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- 1 poltrona 
- 2 cadeiras fixas 

- 1 aparelho telefônico 

 
 
 

Sala 02 

 
 
 

Depósito de Esportes 
 

 
 
 

56.49 

- 1 mesa de som 
- 2 cadeiras giratórias 
- 2 armários com 3 
portas 
- 1 fichário com 4 
gavetas 
 

- 1 aspirador de pó 
- 2 aparelhos de DVD 

Sala 03 Dança 
 

35.78  - 1 aparelho de ar 
condicionado 

 
 

Sala 04 

 
 

Ballet 

 
 

72.75 

- 1 balcão com 4 
gavetas e 4 portas  
- 4 cadeiras fixas 
- 1 longarina com 4 
lugares 

- 2 aparelhos de ar 
condicionado 

Sala 05 Judô 
 

34.81  - 1 aparelho de ar 
condicionado 

Sala 06 Ginásio de esportes 807.49   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.25 

- 31 banquetas fixas 
- 1 banqueta giratória 
- 18 cadeiras fixas 
- 2 armários 
- 1 balcão de madeira 
- 1 prateleira com 14 
gavetas 
- 1 armário com uma 
portas 
- 3 guarda roupas com 
2 portas 
- 1 balcão com 2 
portas 
- 2 mesas com 2 
gavetas 
- 1 mesa com 4 
gavetas 
- 1 armário com 3 
portas 
- 1 estante com 4 
repartições 
- 3 estantes madeira 
- 3 mesas 
 
 

- 1 aparelho de ar 
condicionado 

 

IDIOMAS 
 

Ordem 
 

Tipo de Instalação M2 Mobiliário Equipamentos 

 
 

Sala 01  

 
 

Coordenação de alemão 

 
 

14.39 

- 1 balcão 
- 3 cadeiras 
- 1 mesa com 4 
gavetas 
- 1 estante madeira 
- 1 mesa de centro 
com tampa de vidro 

- 1 rádio toca CD 
- 1 monitor 
- 1 CPU 
- 1 ventilador de teto 
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Sala 02 

 
Coordenação de inglês 

 
6.82 

- 3 cadeiras 
- 1 mesa com 4 
gavetas 
 

- 1 ventilador de teto 
- 1 CPU 
- 1 monitor 

 
 
 

Sala 03 

 
 
 

Sala de aula 

 
 
 

50.54 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 1 balcão de madeira 
- 1 quadro negro 
- 24 mesas em formica 
e ferro 
- 18 cadeiras em 
polipropileno 

- 4 ventiladores de teto 

 
 

Sala 04 

 
 

Sala de aula 

 
 

50.54 

- 1 mesa para 
professor 
- 1 cadeira para 
professor  
- 1 balcão de madeira 
- 1 banqueta 
- 1 aparador 
- 1quadro negro 
-- 19 cadeiras com 
apoio embutido 

- 4 ventiladores de teto 
- 1 televisão 
- 1 projetor 

 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 

Local 
 

Tipo de Instalação M2 Mobiliário 

Recepção Anos 
Iniciais do Ens. 
Fundamental e 
Ensino Médio 

Sanitário feminino  22.23 

- 2 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 1 espelho 

- 3 pias 

- 1 portas toalhas descartáveis 

- 1 portas sabonete líquido 

Sanitário masculino 6.35 

- 1 repartição com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 1 portas toalhas descartáveis 

- 1 espelho 

- 1 pia 

- 1 portas sabonete líquido 

Administrativo 
Térreo 

Sanitário Feminino 22.64 

- 2 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 1 espelho 

- 3 pias 

- 1 portas toalhas descartáveis 

- 1 portas sabonete líquido 

Sanitário masculino 6.321 

- 1 repartição com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 1 portas toalhas descartáveis 

- 1 espelho 

- 1 pia 

- 1 portas sabonete líquido 
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Anos Iniciais do 
Ensino 
Fundamental  

Banheiro feminino 22.69 

- 3 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 4 pias 

- 1 espelho 

- 2 portas sabonetes líquido 

- 1 portas toalha descartável 

Banheiro masculino 21.68 

- 3 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 4 pias 

- 1 portas toalha descartável 

- 1 portas saboneteira líquido 

- 1 espelho 

Anos Finais do 
Ensino 
Fundamental  

Banheiro feminino 20.38 

- 2 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 3 pias 

- 1 espelho 

-1 portas sabonete líquido 

- 1 portas toalha descartável 

Banheiro masculino 5.91 

- 1 repartição com vaso para cadeirante 

- 1 repartição com mictório 

- 1 pia 

- 1 portas toalha descartável 

- 1 portas sabonete líquido 

- 1 espelho 

Ensino Médio 

Banheiro feminino 21.87 

- 2 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 3 pias 

- 1 espelho 

- 3 saboneteiras 

- 1 portas toalha descartável 

Banheiro masculino 6.16 

- 1 repartição com vaso para cadeirante 

- 1 repartição com mictório 

- 1 pia 

- 1 portas toalha descartável 

- 1 saboneteira 

- 1 espelho 

 
 
 
 
Recepção 
Educação Infantil 

 
 
Sanitário feminino 

 
 

20.86 

- 5 repartições com vaso 

- 3 pias 

- 1 espelho  

- 1 portas toalha descartável 

- 1 portas sabonete líquido 

 
 
Sanitário masculino 

 
 

5.61 

- 3 repartições com vaso 

- 3 pias 

- 1 espelho 

- 1 portas toalha descartável 

- 1 portas sabonete líquido 

 
 
 
 
 
 
Música 

 
 
 
Sanitário masculino 

 
 
 

5.61 

- 2 repartições com vaso 

- 1 depósito de limpeza 

- 1 pia 

- 1 espelho  

- 1 portas toalha descartável 

- 1 portas sabonete líquido 

 
 
Sanitário feminino 

 
 

5.61 

- 3 repartições com vaso 

- 1 pia 

- 1 espelho 
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- 1 portas toalha descartável 

- 1 portas sabonete líquido 

Pátio Coberto 

Banheiro Feminino 32.66 

- 7 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 6 pias 

- 2 portas toalhas descartáveis 

- 2 portas sabonete líquido 

- 6 espelhos 

Banheiro Masculino 32.88 

- 7 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 6 pias 

- 2 portas toalhas descartáveis 

- 2 portas sabonete líquido 

- 6 espelhos 

Esportes  

Banheiro Masculino  83.64 

- 5 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 7 pias 

- 7 espelhos 

- 2 portas toalhas descartáveis 

- 6 repartições com chuveiro 

Banheiro Feminino  83.64 

- 5 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso adptado 

- 7 pias 

- 7 espelhos 

- 2 portas toalhas descartáveis 

- 6 repartições com chuveiro 

Integral Ginásio  

Banheiro Feminino  15.41 

- 2 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso adaptado 

- 3 espelhos 

- 3 pias 

- 2 portas toalhas descartáveis 

- 2 portas sabonete líquido 

Banheiro Masculino 16.24 

- 3 repartições com vaso 

- 1 repartição com vaso para cadeirante 

- 4 espelhos 

- 4 pias 

- 2 portas toalhas descartáveis 

- 1 saboneteira 

 

ACESSIBILIDADE  
 

Quantidade 
 

Tipo de Instalação Descrição 

03 Elevadores 
Entrada pelo estacionamento localizado no subsolo do 
colégio, possibilitando acesso ao ginásio de esportes, ao 
pátio coberto e ao teatro 

01 Elevador panorâmico 
Entrada pelo pátio, possibilitando acesso ao primeiro piso, 
segundo piso e terceiro piso, incluindo salas de aula, 
coordenações, gestão e escola de música 

01 Elevador plataforma  
Entrada dos alunos da Educação Infantil, do térreo ao 
subsolo. 
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24 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

O Colégio Mãe de Deus é uma instituição educativa que, em sua 

história, se constituiu como uma das principais instituições formadoras de 

professores de Londrina e região. Neste sentido, uma das principais ações 

pedagógicas do Colégio aos seus educadores é o trabalho de formação 

Continuada. 

No contexto atual, o Colégio recebe o acompanhamento do 

Comitê Pedagógico, oferece eventos, encontros e estudos envolvendo a 

construção deste Projeto Pedagógico e pretende continuar esta oferta aos seus 

profissionais, principalmente o aprofundamento dos estudos do atual Projeto 

Pedagógico com o objetivo de favorecer melhoria do processo educativo, 

alinhado à Pedagogia de Schoenstatt. 

O Plano de Formação Continuada para os professores desta 

instituição está inserido na proposta pedagógica e, portanto, no calendário 

escolar. Ela acontece em três momentos bem definidos: no início, no meio e no 

fim do ano letivo e se dá por meio de seminários, congressos, oficinas entre 

outros, programados de acordo com as necessidades diagnosticadas e/ou as 

diretrizes para o ano letivo. O corpo docente e o corpo administrativo participam 

da escolha de temáticas que venham incorporar às suas necessidades 

pedagógicas. 

Os encontros de formação continuada ajudam também a 

responder às necessidades de avaliação e planejamento do semestre ou do ano 

letivo, com novas propostas para o futuro, abrangendo as necessidades 

docentes, discentes e suas famílias. 

O Plano de Formação Continuada visa também dar aos 

professores e ao corpo administrativo-pedagógico, serviços de apoio e a todos 

os que estão envolvidos com o processo escolar, oportunidades diversas para a 

continuidade de sua formação acadêmica e formação em serviço. Estas 

oportunidades são: 
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24.1 INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FORA DO COLÉGIO 

Os docentes da Instituição são incentivados a realizar 

atividades, com ou sem os estudantes, nas temáticas relacionadas à sua área 

de trabalho e/ou a outras áreas de seu interesse, desde que estas venham 

beneficiar e enriquecer seu projeto de atuação profissional. 

 
 

24.2 INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO COLÉGIO 

Há a proposta de participação em eventos do Colégio, tais como: 

Cursos, Seminários, Congressos, Projetos das diferentes áreas enriquecendo a 

sua vida pessoal e profissional. 

 
 

24.3 INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E LEITURA 

O Colégio Mãe de Deus tem a política educacional de incentivar 

os profissionais que compõem o corpo administrativo e pedagógico a participar 

de projetos de diferentes áreas de pesquisa, nos quais o corpo docente se 

envolve em leituras complementares para poder responder as questões que o 

próprio projeto o impele, exigindo passos concretos para a sua efetiva realização. 

Portanto, o Plano de Formação Continuada exerce um papel 

imprescindível para o sucesso da proposta pedagógica. Sem a garantia de 

condições para que os professores aprendam a aprender e continuem 

aprendendo, a proposta pedagógica corre o risco de tornar-se mais um ritual. E 

como toda prática ritualizada, terminará servindo de artifício para dissimular a 

falta de conhecimento e capacitação no fazer didático. 
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25 RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

25.1 CORPO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO 

Nº NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

1-  Rosa Maria Ruthes Gestora 

Pós-Doutorado em Enfermagem, 
Administração de Recursos 
Humanos, Ciências da Saúde 
 
 
Doutorado em Enfermagem 
Mestrado Administração de 
Empresas 
Especialização Administração 
Hospitalar 
Especialização Comp.Org.com 
ênfase em Administração 
Hospitalar - Estratégias para a 
qualidade total 
 

2-  Carla Rocco 
Coordenadora dos 
Anos Finais do Ensino 
Fundamental 

Graduação em Pedagogia 
Especialização em 
Psicopedagogia 

3-  
Fernanda Fernandes 
Silva Salomão 

Coordenadora do 4º ao 
7º Ano do EF. 

Graduação Plena em Pedagogia 

4-  
Sonara Maria de 
Oliveira 

Coordenadora da  
Educação Infantil ao 3º 
Ano do EF. 

Licenciatura Plena Pedagogia  

5-  Simone Maria Cunha 
Auxiliar de 
Coordenação da Ed. 
Infantil 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia 

6-  Sônia Secco Cândido 
Coordenadora do 
Esporte e Dança 

Formada em Ballet Clássico pela 
Royal Academy 

7-  Vânia Cristina Gomes 
Coordenadora de 
Língua Inglesa 

Licenciada em Letras 

8-  Andréa Sanches Finck 
Coordenadora de 
Língua Alemã 

Formação em 
Alemão/Certificações 

9-  Isabel Ribeiro Rosseti Secretária Acadêmica 
Licenciatura Plena Pedagogia 
Magistério  

10-  
Julliana Rocha de 
Oliveira  

Auxiliar de Secretaria 
Acadêmica 

Graduação em Relações 
Públicas 

11-  
Luciene Cristina da 
Silva Vrechi  

Bibliotecária Bacharel em Biblioteconomia 

12-  
Tatiane de Fátima 
Farina 

Bibliotecária Bacharel em Biblioteconomia Bacharel em Biblioteconomia 

13-  Daniela Arrais da Mota  Assistente Social 

Graduação Serviço Social  
Especialização em Trabalho 
Social com famílias e 
Responsabilidade Social 
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14-  Leonardo Ronqui Belo Técnico de Informática 
Graduado em Engenharia da 
Computação 

15-  Raphael Henrique Tait 
Coord. De Marketing e 
Comunicação 

Graduação em Marketing e 
Propaganda 

16-  
Caroline Audibert 
Henriques 

Psicóloga Educacional Licenciatura Plena em Psicologia 

17-  
Eliana Cristina Bettin 
Quiles 

Assist.de Recursos 
Humanos 

Graduação em Administração 
 

18-  Maria Aparecida David Assist. Financeiro 
Graduação em Ciências 
Contábeis 
 

19-  
Eliane de Fátima 
Balbini 

Monitora de alunos 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia 
Pós em Neuropsicopedagogia 
Pós em Psicopedagogia 

20-  Leticia Neves Tardelli Monitora de alunos 
Ensino Médio e Cursando 
Pedagogia  

21-  Suellem Aline Pimenta Monitora de alunos 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia 

22-  
Raquel Fernandes 
Secci 

Monitora de alunos 
 

Ensino Médio e Cursando 
Pedagogia 

23-  Ana Paula de Medeiros 
Auxiliar de contas a 
receber 

Ensino Médio - Contabilidade 

24-  
Suziane Gomes 
Sanches 

Auxiliar Administrativo Ensino Médio 

25-  
Andressa Michelle 
Matsumara 

Assist. Administrativo  Graduação em Administração 

26-  
Michely Lira Campos 
Xavier 

Assistente de contas a 
pagar 

Graduação em Administração 

27-  
Dora Freire Xavier 
Alves 

Coord. de Apoio 
Administrativo 

Ensino Médio 

28-  
Cleonice Ferreira de  
Barros Elias 

Técnica em 
enfermagem 

Técnico em Enfermagem 

29-  
Gabriela Apda 
Marques Rodrigues 

Recepcionista 
Atendente 

Ensino Médio  

30-  
Patricia Souza da 
Fonseca 

Recepcionista 
Atendente 

Ensino Médio 

31-  Geiza de Oliveira Silva Aux.de compras 
Graduação em Secretariado 
Executivo 

32-  
Larissa Martins de 
Oliveira 

Aux. de coordenação Ensino Médio  

33-  
Marcos Pinheiro da 
Cruz 

Aux. De Manutenção Ensino Médio incompleto 

34-  
Jeferson de Proença 
da Silva 

Aux. Administrativo Ensino Médio 

35-  
Maria Gabriela 
Odebrecht Nassif 

Aux. De Coord. Ensino 
Religioso 

Ensino Médio e cursando Direito 

36-  
Paulo Zambolim 
Castanho 

Aux. Da Pastoral 
Bacharel em Comunicação 
Social 
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37-  
Cristiani Lopes dos 
Santos 

Coordenadora da 
Pastoral 

Licenciada em Pedagogia 

38-  
Josiane Santos de 
Moura 

Monitora de alunos 
Ensino Médio e Cursando 
Pedagogia 

 

25.2 CORPO DOCENTE 

25.2.1 Ensino Fundamental 

Nº NOME ANO DISCIPLINA FORMAÇÃO 

1-  
Elis Carolina Dutra 
Silva 

1º 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Ciências 
Geografia 
História 

Licenciatura em Pedagogia 

2-  Estela Zambrim 1º 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Ciências 
Geografia 
História 

Licenciatura em Pedagogia e 
Especialização em Psicopedagogia 

3-  
Débora Storti 
Pereira 

2º  

Língua Portuguesa 
Matemática 
Ciências 
Geografia 
História 

Licenciatura em Pedagogia 

4-  
Naila Gonçalves 
Muniz 

2º 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Ciências 
Geografia 
História 

Licenciatura em Pedagogia 

5-  Camila Ramazote 3º 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Ciências 
Geografia 
História 

Licenciatura em Pedagogia 

6-  
Christiane Daquana 
Costa Turetta 

4º 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Ciências 
Geografia 
História 

Licenciatura em Pedagogia 

7-  
Mariane Cristina 
Ulbrich da Silva 

5º 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Ciências 
Geografia 
História 

Licenciatura em Pedagogia 
Especialização em Psicopedagogia 

8-  
Simone Chimentão 
Teixeira 

5º 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Geografia 
História 

Licenciatura em Pedagogia 

9-  
Mayla Oliveira 
Weber Risso 

1º ao 7º  
 
Arte 
 

Licenciatura em Educação Artística 

10-  
Julio Cesar 
Baptista 

1º Educação Física Licenciatura em Educação Física 
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11-  Eduardo Finavaro 
2º ao  
5º,6º, 8º, 
9º  

Educação Física Licenciatura em Educação Física 

12-  Cristiani Lopes 1º e 9º Ensino Religioso Licenciatura em Pedagogia 

13-  
Shamir Jean 
Giupato 

1º ao 6º Musicalização  Licenciatura em Música 

14-  
Gabriel Antonio 
Moreira 

7º e 9º Musicalização Licenciatura em Música 

15-  
Cíntia Valéria 
Martins Coluna 

4º e 5º  L.E.M. Inglês 
Licenciatura em Letras e Especialização 
Gestão, Supervisão e Orientação 
Escolar 

16-  
Márcia Regina 
Simões Kleinhans 

2º ao 3º, 
6º e 7º 

L.E.M. Inglês Licenciatura em Letras/ Inglês 

17-  
Vania Cristina 
Gomes 

1º L.E.M. Inglês Licenciatura em Letra / Inglês 

18-  
Alessandra Joelma 
Prudêncio 

6º ao 9º  L.E.M. Inglês Licenciatura em Letras/ Inglês 

19-  
Everson Fernando 
Gagliardi 

8º e 9º  L.E.M.Inglês Licenciatura em Letras/Inglês 

20-  
Leonardo Mauricio 
Jacob 

4º e 5º LEM Alemão Licenciatura em Letras 

21-  Caren Gier Ardnt 1º ao 3º  L.E.M. Alemão 
Licenciatura em Pedagogia 
 

22-  
Marlize Gomes da 
Silva 

6º e 8º L.E.M. Alemão 
Licenciatura em Letras/Alemão 
 

23-  
Andréa Sanches 
Finck 

8º e 9º L.E.M. Alemão 
Especialização em Ensino de Língua 
Estrangeira 

24-  
Ana Paula 
Mantovani 

6º ao 9º L.E.M. Espanhol Licenciatura em Letras/Espanhol 

25-  
Solange Cristina 
Batigliana 

6º ao 7º História 

Magistério, Licenciada em História e 
Especialização em Metodologia da Ação 
Docente, Especialização em 
Administração Pública- Gerência de 
Cidades, Especialização em Direito do 
Estado 

26-  
Danieli Barbosa de 
Araujo 

6º ao 8º  Geografia Licenciatura em Geografia 

27-  
Eder Rafael de 
Medeiros 
Pozzobom 

9º Geografia Licenciatura em Geografia 

28-  
André Alexandre 
Valentini 

8º e 9º  História Licenciatura em História 

29-  
Valéria de Oliveira 
Dal Ry 

 8º e 9º Arte 
Graduação em Educação Artística 
Especialização em Metodologia da Ação 
Docente 

30-  
Anderson Fonseca 
Garcia 

6º ao 9º  Educação Física  
Licenciado em Educação Física e 
Especialização em Metodologia da Ação 
Docente 

31-  
Ana Carolina 
Penha 

6º ao 9º 
Língua Portuguesa  
 

Licenciatura em Letras 

32-  
Rita de Cássia 
Mendes 

8º e 9º Língua Portuguesa Licenciatura em Letras 

33-  Cintia Franco 6º ao 8º Ciências Licenciatura em Ciências 

34-  
Rosimara 
Quintanilha Moreno 

8º e  9º Matemática 
Magistério  
Licenciatura Plena Matemática 
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Licenciatura Plena Pedagogia  
Especialização em Educação Especial, 
Inclusão e Libras 
Aluna Especial do Mestrado de 
Educação Matemática 

35-  
Andreia Cristina 
Neves Rissato 

6º ao 7º  Matemática Licenciatura Plena em matemática 

36-  
Anderson Fonseca 
Garcia 

6º ao 9º Educação Física  Licenciado em Educação Física 

 

 

25.2.2 Ensino Médio 

 

Nº NOME SÉRIE DISCIPLINA FORMAÇÃO 

1-  
Elisa Mariana 
Apda da Silva 

1ª a 3ª Ensino Religioso Graduação em Pedagogia  

2-  
Anderson 
Fonseca Garcia 

1ª a 3ª Educação Física  Licenciado em Educação Física 

3-  
André Alexandre 
Valentini 

1ª a 3ª História Licenciatura em História 

4-  
Rosimara Moreno 
Quintanilha 

1ª a 3ª Matemática 

Magistério  
Licenciatura Plena Matemática 
Licenciatura Plena Pedagogia  
Especialização em Educação 
Especial, Inclusão e Libras 
 

5-  
Tiago Aparecido 
Yamamoto 

1ª a 3ª Matemática Licenciatura Plena em Matemática 

6-  
Fernando de 
Souza Viana 

1ª a 3ª  Química 
Licenciado em Química 
Especialização em Química do 
Cotidiano na Escola 

7-  
Eder Rafael de 
Medeiros 

1ª a 3ª Geografia 
Licenciatura Plena em Geografia 
 

8-  
Ana Paula 
Mantovani 

1ª a 3ª Espanhol 
Licenciatura em Letras 
 

9-  
Gabriel Marcos 
Domingos de 
Souza 

1ª a 3ª Biologia 
Graduação em Ciências Biológicas  
 

10-  
Thiago 
Kanoshuke 
Miashiro 

1ª a 3ª Física Licenciatura Plena em Física 

11-  
Juliana Cristhina 
Faizano Murari 

1ª a 3ª 
Filosofia e 
Sociologia 

Graduação em Filosofia 
Especialização em Didática de 
Sociologia e Filosofia  
 

12-  
Valéria de 
Oliveira Dal Ry 

1ª a 3ª Arte 
Graduação em Educação Artística 
Especialização em Metodologia da 
Ação Docente 

13-  
Andrea Sanches 
Fincks 

1ª a 3ª L.E.M. Alemão 
Especialização em Ensino de Língua 
Estrangeira 
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14-  
Vizete Priscila 
Seidl 

1ª a 3ª 
Língua 
Portuguesa 

Licenciatura em Letras 

15-  
Rita de Cássia 
Paulino Mendes 

1ª a 3ª 
Língua 
Portuguesa 
E Redação 

Graduação em Comunicação Social 
Habilitação em Jornalismo 
Graduação em Letras – Habilitação 
em Língua Portuguesa 

16-  
Everson 
Fernando 
Gagliardi 

1ª a 3ª Inglês 
Graduação em Design de Interiores 
Especialização de Línguas 
Estrangeiras 
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FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1983. 

______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
24. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.  

GARDNER, Howard. Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX. 1914-1991. 
Tradução: Marcos Santarrita. Revisão técnica: Maria Célia Paoli. 2° Ed. 9ª 
reimpressão. COMPANHIA DAS LETRAS, 1995. 

III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. 
Documento de Puebla. Puebla de los Angeles, México: Edições Paulinas, 
1979. 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. Disponível em: <www.inep.gov.br>. Acesso em: 18 jul. 2010. 

KASTNER, Ferndiand. Sob a proteção de Maria. Santa Maria: Sociedade Mãe 
e Rainha, 2012.  

http://www.maededeus.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

297 
 

KENTENICH, José. Documentos de Schoenstatt. Santa Maria/ RS: Ed. 
Pallotti, s/d. 

______. A imagem cristã do homem. Santa Maria. Ed. Centro Mariano. 1962. 

______. Linhas Fundamentais de uma Pedagogia Moderna para o 
Educador Católico. Santa Maria: Palloti, 1984. 

______. Minha Filosofia de Educação. Tradução: Irmãs de Maria de 
Schoenstatt. Santa Maria-RS, 1997. 

______. Que se faça o homem novo. Santa Maria. Ed. Centro Mariano. 1999. 

_____ . Padre José Kentenich. Coleção Tabor. Santa Maria/ RS, 2006. 
Manuscrito não publicado. 

KEHL, Maria Rita. Em defesa da família tentacular. Artigos e Ensaios, 2003. 
Disponível em: 
<http://www.mariaritakehl.psc.br/PDF/emdefesadafamiliatentacular.pdf>. 
Acesso em: 24 nov. 2014. 

KING, Herbet (ed.). José Kentenich: una apresentación de su pensamiento 
em textos. Tomo 5. Chile: Nueva Patris, 2008. 

MONNERJAHN, Engelbert. Padre José Kentenich: uma vida pela igreja.  São 
Paulo: Instituto Secular dos Padres de Schoenstatt, 1977. 

MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. Currículos e programas no Brasil. 
Campinas, SP: Papiros, 1990. 

MORIN, Edgar. O método 4: as idéias. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2002.  

______. Projeto político-pedagógico: caminho para uma escola cidadã, mais 
bela, prazerosa e aprendente. Revista Pátio, Ano VI, n. 25, fev./abr. 2003 

PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto 
pedagógico da escola. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2008.  

PARANÁ. Decreto 5.249/09. Curitiba, 2009. 

______. CEE. Deliberação 03/ 08. Curitiba, 2008. 

______. CEE. Deliberação 03/06.  Curitiba, 2006. 

______. CEE. Deliberação 009/01. Curitiba, 2001. 

______. Lei 13.381/01. Curitiba, 2001. 

______. CEE. Deliberação nº 14/99. Curitiba, 1999. 

______. CEE. Indicação 04/99. Curitiba, 1999. 

______. CEE. Deliberação 007/ 99. Curitiba, 1999. 

______. SEED. As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná. 
2010. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/modules/conteudo/ 
conteudo.php.conteudo=98>. Acesso em: 29 dez. 2013.   

http://www.maededeus.edu.br/
http://www.mariaritakehl.psc.br/PDF/emdefesadafamiliatentacular.pdf


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

298 
 

_____.Instituto Agronômico do Paraná. Perfil de Londrina de 1976 a 2011. 
Disponível em: 
<www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/.../perfil/perfil_2012f.pdf> Acesso 
em: 4 ago. 2012. 

_____ . Lei 13198/ 01. Curitiba, 2001. 

_____. Instrução 01/98. Curitiba, 1998. 

RIOS, Terezinha Azeredo. Significa e pressupostos do projeto pedagógico. 
Série e idéias. São Paulo, n. 15, p. 73-77, 1992.  

SACRISTÁN, José Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1998.  

SANTOS, Keteliana dos. Autonomia: desafios e possibilidades na Educação 
Infantil. Monografia. Londrina, 2005. 

SAVIANI, Demerval. Da nova LDB ao Fundeb. Por uma outra política 
educacional. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Educação, Sujeito e História. São Paulo: Olho 
d’Água, 2002. 

______. O projeto político pedagógico: a saída para a escola. Anais do 
Seminário de Planejamento e Ações Pedagógicas da Rede Estadual de 
Pernambuco, p. 01-08, 2008. 

______. O projeto político pedagógico: a saída para a escola. Revista da 
AEC. Brasília, v. 27, n. 107, p. 81-91, abr.-jun. 1998.  

SCHLINKMANN, Dorthea M. Tempestade de Outono 1912: o início de uma 
revolução interior. Santa Maria: Sociedade Mãe Rainha, 2012. 

TEODORO, Antonio. Educação, Globalização e Neoliberalismo: os novos 
modos de regulação transnacional das políticas de educação. Porto: Edições 
Universitárias Lusófonas, 2010.  

VEIGA, Ilma Passos. (org.). Projeto Político Pedagógico: uma construção 
possível. 5. ed. Campinas: Papirus, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maededeus.edu.br/
http://www.iapar.br/arquivos/Image/monitoramento/Medias_Historicas/Londrina.htm
http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/.../perfil/perfil_2012f.pdf


INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO 
Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

                                           

                               Rua Pará, 845 Londrina - Paraná  CEP 86010-450  Telefone: 43 3878-6800 Fax: 43 3878-6840 
                                                                              www.maededeus.edu.br 

 
 

 

299 
 

27     ANEXOS 

ANEXO 1 

PROJETO NAS DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 
Na concepção do Sistema Pedagógico de Schoenstatt, o ser 

humano é portador de múltiplas capacidades. Para que estas sejam 

desenvolvidas, o Colégio oferece para os estudantes do Ensino Fundamental e 

Médio oficinas em diversas áreas. que proporcionam aos estudantes o 

desenvolvimento de suas capacidades intrínsecas, afirmando o pensamento de 

Howard Gardner e de uma grande equipe da Universidade de Harvard: “... o ser 

humano é dotado de inteligências múltiplas que incluem as dimensões 

linguística, lógico-matemática, espacial, musical, sinestésica-corporal, 

naturalista, intrapessoal e interpessoal” (GARDNER, p. 13, 1994). 

Observando esta grande realidade na vida de cada ser humano, 

muito especialmente das crianças e jovens para os quais os objetivos desta 

proposta pedagógica estão voltados, deixamos liberdade de escolha do caminho 

a seguir, oferecendo a oportunidade de em cada ano escolher uma outra 

proposta ou aprofundar-se no curso que se identificou. 

 

Ballet Clássico 

 

Justificativa 

O Ballet Clássico possibilita ao estudante uma educação global, 

pode ser feito por qualquer criança que queira experimentar o prazer do 

movimento e consiste em três elementos inter-relacionados: técnica, música e 

atuação. Com as aulas de balé, os estudantes ganham disciplina da mente e do 

espírito, assim como do corpo, ao passo que se expressam como indivíduos, 

artisticamente, o que pode ser passado para os outros aspectos de suas vidas. 

Partindo destes benefícios, é que o Colégio Mãe de Deus oferece aulas de ballet 

clássico para a comunidade interna e externa. 

O ballet envolve os pais com o desenvolvimento das habilidades 

de seus filhos. Trata-se de uma experiência muito agradável, pois os pais têm a 
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oportunidade de compartilhar com seus filhos a conquista de seus objetivos e 

ver como eles crescem com confiança e maturidade.  

 

Objetivos 

Os objetivos listados abaixo são os do Royal Academy of Dance, 

o método de ensino de balé aplicado em nossa Instituição: 

• Desenvolver a sociabilidade e novas amizades; 

• Encorajar a disciplina física e o controle e conhecimento de seu corpo; 

• Inspirar um senso de confiança física e mental; 

• Encorajar uma boa postura e habilidade corporal; 

• Entender a relação entre música, ritmo e movimento controlado; 

• Promover o conhecimento de outras formar de arte, associadas ao ballet 

clássico; 

• Ensinar o gosto pelas artes cênicas. 

 
Estratégias Metodológicas 

O método do Royal Academy of Dance proporciona dois 

caminhos distintos para treinamento em Ballet Clássico: O programa de Grades 

e o de Majors. Os professores que usam o sistema da Royal Academy encorajam 

seus estudantes a alcançar o seu melhor no entendimento, na apreciação e na 

execução do ballet clássico. 

Cada estágio do treinamento está dentro da possibilidade dos 

jovens estudantes, que vão aumentando seus conhecimentos dos princípios do 

movimento e dos fundamentos do Ballet Clássico, de uma forma agradável. 

Ao lado do objetivo de níveis altos de ensino de ballet, a Royal 

Academy of Dance ressalta a importância de cada estudante conseguir atingir 

sua meta e o progresso é medido pelos exames abertos a todos os estudantes, 

oferecendo-lhes um desafio para demonstrarem o seu entendimento e 

conhecimento do trabalho. Os estudantes devem atingir os níveis estabelecidos 

para cada grau desses métodos e assim passar para o próximo. 

Eles oferecem: 

• Objetivos claramente definidos e diferenciados para cada nível; 

http://www.maededeus.edu.br/
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• Um plano global que indica os estágios evolutivos; 

• O escalonamento de notas dadas pelos diversos graus de habilidade. 

O Examinador escreve um relatório para a estudante, professora 

e pais, indicando quais são os aspectos mais positivos dessa apresentação e 

quais são os pontos fracos que necessitam atenção.  

 
Clientela 

As aulas de ballet clássico atendem crianças a partir dos quatro 

anos de idade, ou seja, envolvendo alunas de quatro a doze anos de idade. 

 
Recursos humanos 

Uma professora. 

 
Recursos materiais 

Sala de ballet equipada com espelhos, barras e aparelho de 

som. 

 
Duração 

As aulas são ofertadas semestralmente. 

 

Futsal Masculino e Feminino 

 
Justificativa 

O futsal é um dos esportes mais difundidos no Brasil, tanto na 

parte escolar como extraescolar. No âmbito escolar, sendo desenvolvida de 

forma recreativa, é capaz de atrair muito as crianças. Sua prática deve favorecer 

o desenvolvimento de atividades que propiciem a sociabilização, a integração e 

a autoestima.  

 

Objetivos 

• Oportunizar momentos de lazer para o público dos anos/ séries iniciais; 

• Favorecer a prática da disciplina, o companheirismo, o trabalho coletivo; 

• Despertar o respeito ao adversário e aos demais envolvidos na atividade 

dentro e fora da quadra. 
 

http://www.maededeus.edu.br/
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Metodologia 

O trabalho desenvolvido com os estudantes do futsal requer um 

processo longo até que criança chegue ao domínio das habilidades complexas 

que envolvem tal prática esportiva. Para isso, as vivências com os movimentos 

fundamentais, como andar, correr, saltar, rolar, etc., são de grande valia e vão 

servir diretamente de base para a melhoria e aquisição de habilidades das 

etapas seguintes. À medida que o educando cresce, o mesmo apresenta 

melhoria e aperfeiçoamento das habilidades já incorporadas, assim como a 

capacidade de combiná-las com atividades sociais e intelectuais, o tempo de 

aperfeiçoamento para qualquer habilidade motora esta condicionado à 

capacidade do organismo de antecipar respostas mediante adequadas 

compensações posturais. Assim sendo, as habilidades adquiridas e 

mecanizadas pelo educando servirão de base para o desenvolvimento de outras 

etapas mais refinadas. 
 

Clientela 

Crianças na faixa etária de cinco a dez anos. 

 

Recursos humanos 

Profissional da área de Educação Física. 

 

Recursos materiais 

• Quadra esportiva 

• Colchonetes. 

• Bolas. 

 

Duração 

As aulas acontecem regularmente e são ofertadas 

semestralmente. 

 

Tempo integral 

 
Justificativa 

A oferta de atividades em tempo integral para os estudantes da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental se dá em 

http://www.maededeus.edu.br/
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decorrência da necessidade da clientela. Muitos estudantes fazem atividades em 

período extraclasse no Colégio e, para facilitar a vida dos responsáveis, 

oferecemos aos que desejam a possibilidade da criança permanecer o dia todo 

no Colégio. No período da manhã elas têm as atividades que compõe o currículo 

e no período vespertino realizam atividades extracurriculares. 

 

Objetivos 

• Favorecer a realização de atividades extracurriculares; 

• Fornecer suporte e orientação nos momentos das tarefas e estudos; 

• Promover a interação/ integração social; 

• Oferecer atividades diversificadas como aulas de culinária e de artesanato, 

dentre outras; 

• Incentivar e despertar pelo gosto da leitura. 

•  

Metodologia 

O trabalho desenvolvido realiza-se de forma bastante flexível, 

observando-se o horário das atividades extracurriculares. Na verdade, o espaço 

que se oferece para os estudantes que frequentam o período integral tem a 

finalidade de, o quanto possível, torna-se uma extensão do lar: ser e oferecer 

condições para que a criança se sinta em casa. 

 

Clientela 

Crianças na faixa etária de cinco a dez anos da comunidade 

interna e externa. 

 

Recursos humanos 

Profissional da área da Educação. 

 

Recursos materiais 

• Sala de estudos aclimatizada e com recursos tecnológicos; 

• Banheiros; 

http://www.maededeus.edu.br/
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• Refeitório; 

• Diversos ambientes e materiais para a realização das atividades 

extracurriculares 

 

Duração 

As atividades do tempo integral acontecem de 2ª a 6ª feira, 

acompanhando o calendário escolar, com matrícula semestral. 

 

Grupos de estudos 

 

Justificativa 

Os grupos de estudos surgiram da possibilidade da formação de 

grupos de estudantes que se reunissem periodicamente para, juntos, estudarem 

os conteúdos escolares. A composição dos grupos é feita por um número 

limitado de estudantes, sendo um deles o monitor. A seleção do(s) estudante(s) 

monitor(es) é realizada mediante desempenho demonstrado em sala de aula. A 

princípio, um mesmo estudante poderá monitorar apenas uma disciplina num 

tempo previsto de um trimestre. Cabe ao professor, responsável por cada uma 

das disciplinas que compõe o currículo, propor atividades para o grupo de 

estudos e orientar o estudante monitor da sua disciplina. 

 

Objetivo 

Desenvolver o altruísmo, a autonomia e a liderança, 

aprimorando o próprio conhecimento ao estudar com outros colegas e 

desenvolvendo a habilidade de ensinar e compartilhar o conhecimento. 

 

Metodologia 

A participação nos grupos de estudo não é obrigatória, pois um 

de seus pressupostos é promover a cooperação, a solidariedade e a autonomia 

entre os colegas de turma. Todo o material utilizado é elaborado sob orientação 

do professor responsável pelo conteúdo da disciplina a ser estuda, com a 

supervisão do coordenador pedagógico.  

http://www.maededeus.edu.br/
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Clientela 

Estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. 

 

Recursos humanos 

Coordenador Pedagógico 

 

Recursos materiais 

Uma sala de aula. 

 

Duração 

As atividades dos grupos de estudo acompanham o calendário 

escolar. 

 

Cursos extracurriculares de Música 

 

Justificativa 

Considerando que a música cumpre um importante papel como 

uma facilitadora do autoconhecimento no entendimento, compreensão e 

valorização do “outro” e no resgate das relações sociais e humanas é que o 

Colégio Mãe de Deus a oferece como curso extracurricular. São ofertados cursos 

de: Acordeon, Baixo Elétrico, Canto Erudito e Canto Popular, Piano, Teclado, 

Violino, Viola (de arco), Violão Popular e Clássico, Guitarra Elétrica, Flauta doce 

e Flauta transversal, Coral e Musicalização para crianças e bebês. 

 

Objetivo 

Ampliar a relação dos estudantes com a música por meio da 

vivência musical em seus diferentes níveis, possibilitando a autonomia diante do 

“mundo musical” em que vivem, fazendo suas escolhas, suas análises e 

desenvolvendo fluência musical. 

 

Metodologia 

http://www.maededeus.edu.br/
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As aulas extracurriculares de Música seguem a metodologia 

própria de cada área, considerando o instrumento e/ ou a técnica a ser ensinada. 

 

Clientela 

Comunidade interna e externa de diversas faixas etárias. 

 

Recursos humanos 

Professores habilitados. 

 

Recursos materiais 

Sala de aula equipadas com os recursos necessários para o 

ensino de cada instrumento e/ ou técnica.  

 

Duração 

Os cursos acontecem semestralmente. 

 

Curso de Língua Alemã em diversos níveis 

 

Justificativa 

A Alemanha é um país repleto de oportunidades e 

possibilidades de estudo e trabalho nas mais diversas áreas, com empresas 

espalhadas por todo o mundo. Desta premissa, se justifica o ensino de L.E.M. 

Alemão como curso extracurricular, considerando também a perpetuação das 

raízes do próprio Mãe de Deus que, desde a sua fundação ofereceu cursos de 

alemão para seus estudantes e para a comunidade externa. 

 

Objetivo 

Ser capaz de fazer uso de competências gramaticais, 

sociolinguísticas e discursivas, compreendendo que a finalidade última da 

análise estrutural e organizacional do idioma é dar suporte à comunicação efetiva 

e prática, ou seja, a produção de sentido é a meta final dos atos de linguagem, 

quer se empreguem estratégias verbais, quer se empreguem estratégias não 

http://www.maededeus.edu.br/
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verbais. Além disso, o Colégio Mãe de Deus possibilita ao estudante a 

participação em exames para obtenção de certificação em proficiência em L.E.M. 

Alemã expedido pelo Instituto Goethe. 

 

Metodologia 

O principal aspecto observado para a formação dos grupos é o 

nível de conhecimento da língua alemã. São grupos em média com 15 

estudantes, proporcionando a utilização de estratégias metodológicas que 

priorizam a produção textual, diálogos, trabalho em grupo, dentre outras. 

 

Clientela 

Comunidade externa de diversas faixas etárias. 

 

Recursos humanos 

Professores habilitados. 

 

Recursos materiais 

Sala de aula equipadas com os recursos necessários para o 

ensino da L.E.M. Alemão 

 

Duração 

Os cursos acontecem semestralmente. 

 

Iniciação à pesquisa 

 

Justificativa 

O projeto de Iniciação à Pesquisa vem para aperfeiçoar o 

trabalho desenvolvido nos anos finais do Ensino Fundamental. Ele é oferecido 

como atividade obrigatória para os estudantes da 1ª e 2ª série do Ensino Médio, 

com uma carga horária de 1h/a de 45 minutos semanais e é dirigida por um 

profissional da educação. 
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Objetivos 

• Elaborar projetos científicos; 

• Aprender a lidar com informações científicas; 

• Fazer com que o estudante tenha contato com os vários ramos da ciência. 

 

Conteúdos 

• Conceito de pesquisa científica 

• Elaboração de um projeto de pesquisa com definição de: problema de 

pesquisa, objetivos, justificativa, metodologias, resultados, conclusões e 

referências.  

 

Metodologia 

A iniciação à pesquisa requer muita dedicação por parte dos 

estudantes. O professor em sala de aula deverá apresentar os passos de um 

projeto de pesquisa bem como realizar um projeto de pesquisa junto com os 

estudantes para que os mesmos possam observar os procedimentos. Esse 

projeto será baseado nas observações de problemas levantados pelos 

estudantes em relação ao bosque de londrina. 

O caderno de bordo deverá ser uma tarefa indispensável na 

realização dos projetos de pesquisa. Os estudantes deverão ser divididos em 

grupos e delimitar um tema de pesquisa mediante a avaliação do professor. Após 

essa etapa, os estudantes deverão iniciar as respectivas pesquisas 

(experimentais, bibliográficas, trabalho de campo, investigativa) utilizando em 

momentos oportunos os laboratórios. Todas as atividades além do horário de 

aula deverão ser anotadas no caderno de bordo bem como em uma folha de 

atividades entregue pelo professor. Espera-se que no final do ano os estudantes 

apresentem de maneira científica todo o caminho percorrido bem como os seus 

resultados de pesquisa.   

 

Recursos 

Utilização do laboratório de acordo com o tipo de pesquisa. 

Trabalho de campo, análise de documentos, questionários, etc.  

http://www.maededeus.edu.br/
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Avaliação 

A avaliação da Iniciação à Pesquisa deverá ser gradual. O 

professor avaliará os estudantes de acordo com o comprometimento, 

participação e interesse. A outra parte da nota deverá ser sobre a avaliação da 

pesquisa realizada, arguição oral do projeto e avaliação de uma “banca” de 

jurados. 
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ANEXO 2 

MATRIZ CURRICULAR – ENSINO FUNDAMENTAL 
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ANEXO 3                                       MATRIZ CURRICULAR – ENSINO MÉDIO 
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ANEXO 4 
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