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Ata	 da	 Formação	 Continuada	 Dinâmica	 direcionada	 para	 os	 diretores	
escolares	 	 da	 rede	 Codinorp	 Educação,	 realizada	 pelo	 Instituto	 Lotus	 em	
parceria	com	as	empresas	 	Testo	Digital	 	e	Versátil	Consultoria	Avançada,		
em	07	de	novembro	de	2019	na	cidade	de	Londrina,	Paraná.	
	
	
Aos	 sete	 de	 novembro	 de	 2019,	 às	 9h00,	 na	 cidade	 de	 	 LONDRINA	 –	 PR,			
reuniram-se	as	DIRETORAS	ESCOLARES	das	escolas	da	rede	Codinorp,		além	de	
assessoras	 pedagógicas	 das	 SECRETARIAS	 e	DEPARTAMENTOS	DE	EDUCAÇÃO	
dos	10	municípios	que	compõem	o	Codinorp	Educação,		conforme	lista	em	anexo,	
para	 a	 sequência	 das	 atividades	 formativas	 do	 programa	 Escola	 Inovadora,	
visando	o	treinamento	de	líderes	para	os	desafios	da	educação	do	século	XXI.	
Esta	atividade	formativa,	intitulada	Ciclo	de	Workshops,		contou	com	a	condução	
da	 consultora	 educacional,	 professora	 Marial	 del	 Carmen	 Guadalupe	 Chude	 e	
membros	de	sua	equipe	de	apoio	e	consultores	associados,	além	da	presença	do	
presidente	 do	 Instituto	 para	 o	 desenvolvimento	 social,	 ambiental,	 cultural	 e	
tecnológico	 Lotus,	 Sr	 Nabil	 Onaissi,	 e	 do	 secretário	 regional	 de	 educação	 do	
Codinorp,	Sr.	Amauri	Monge	Fernandes.	
A	 abertura	do	 evento	 foi	 feita	pelo	 Sr	Amauri,	 que	deu	boas	 vindas	 a	 todos	os	
participantes,	deixando	o	recinto	para	início	dos	trabalhos.	
O	Sr	Nabil	abriu	os	trabalhos	relembrando	a	todos	a	programação	das	atividades	
formativas,	e	o	atendimento	da	agenda	compromissada	com	a	rede,	ressaltando	a	
importância	 das	 ações	 de	 formação	 de	 gestores	 como	 parte	 do	 planejamento	
estratégico	visando	a	melhoria	dos	níveis	de	aprendizagem	dos	alunos	e	da	rede	
escolar	como	um	todo.		Em	seguida,	convidou	a	professora	Maria	del	Carmen	pra	
tomar	a	condução	dos	trabalhos.			
Carmen	relembra	a	metodologia	das	atividades	desse	dia	de	trabalho	e	organiza	
a	sala	em	forma	de	mesas	colaborativas	agrupadas	de	5	a	10	pessoas	por	mesa,	
pedindo	para	misturar	as	cidades	por	mesa		para	gerar	identificação,		sinergia	e	
visão	colaborativa	 intermunicípios.	 	Todos	se	movimentaram	e	se	reagruparam	
conforme	as	orientações.	
Em	seguida,	profa	Carmen	apresentou	o	objetivo	deste	Ciclo	de	Workshops	e	deu	
sequência	às	atividades	numeradas		abaixo:	
1.a	-	Estratégias	de	aprendizagem	presencial	e	a	distância	
Explore	seus	valores	-	Atividade	de	introspecção	individual	sobre	os	valores	mais	
importantes	de	cada	participante.		
Atividade	 de	 Motivação	 -	 Exposição	 dialogada	 sobre	 o	 que	 é	 motivação	 e	 a	
motivação	no	trabalho.		
Atividade	colaborativa	usando	a	metodologia	World	Café,	adaptada.		
Primeira	rodada	de	perguntas:	Que	elementos	um	líder	deveria	oferecer	todos	os	
dias	as	pessoas	para	que	se	mantenham	motivadas?	A	centralidade	da	Gestão	do	
Pedagógica	-	Exploração	das	competências	da	Gestão	Escolar	em	três	âmbitos:	a	
gestão	pedagógica,	como	central;	a	gestão	do	cotidiano	e	a	gestão	do	resultado.	
Acesso	 ao	 livro	 de	 domínio	 público	 de	 Heloisa	 Luck	 via	 QR-Code,	 cada	 um	
utilizando	seu	próprio	celular,		
1.b	-	As	dimensões	da	Gestão	Escolar		
As	 4	 dimensões	 da	 Liderança	 Educadora.	 Exploração	 do	 papel	 do	 líder	 na	
perspectiva	 da	 liderança	 educadora,	 focalizando	 as	 4	 Dimensões	 da	 Liderança	
Educadora:	 Autoformação,	 Formação	 de	 Equipes,	 Cultura	 da	 Aprendizagem	
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Contínua	 e	 Inovação	 e	 Transformação	 Educativa.	 Balanço	 de	 Competências:	
exercício	 de	 autoavaliação.	 -	 Apresentação	 das	 Competências	 dos	 Gestores	 em	
função	do	Plano	Estratégico	do	CODINORP,	 organizadas	 em	quatro	dimensões:	
Gestão	 do	 Cotidiano	 (Competências:	 Planejamento	 orientado	 a	 competências	 e	
Criar	ambiente	motivador/	engajamento);	Gestão	dos	Resultados	(Competência:	
Melhoria	Contínua);	Liderança	Educadora	(Competência:	Desenvolver	Cultura	de	
aprendizagem	 contínua);	 Gestão	 Inovadora	 (Competência:	 Experimentar	 novas	
soluções).		
1.c	-	Rodada	final	-	atividades	nas	mesas		e	tarefas	para	próximo	encontro	
Pergunta:	 Quais	 conhecimentos	 e	 habilidades	 se	 precisam	 para	 cada	
competência	condução	da	equipe	Versátil	-	Consultoria	Avançada		
Plenária	 das	 necessidades	 formativas	 das	 equipes	 gestoras,	 resultando	 em	 7	
produções	(com	registros	fotográficos)	-	Levantamento	dos	e-mails	pessoais	ou	
institucionais	 dos	 diretores	 para	 comunicação	 das	 atividades	 online.	 Missão:	
Uma	 atividade	 prática	 -	 Compartilhar	 as	 aprendizagens	 com	 o	 coordenador	
pedagógico	de	sua	escola,	entregar	o	caderno	do	próximo	Workshop	e	fazer	um	
exercício	prático	de	liderança	educadora,	buscando	convocar	o	coletivo	e	definir	
quais	os	valores	e	qual	a	visão	da	escola.	Construir	juntos	um	painel	com	a	visão	
e	 valores	 da	 escola.	 Apresentar	 no	 próximo	 Workshop	 de	 21/11/2019	
identificando	o	nome	da	escola	e	o	município.	Esta	atividade	consta	pontos	como	
atividade	prática.		
Atividades	 on-line	 –	 Serão	 enviadas	 por	 e-mail	 com	 prazo	 de	 devolutiva	 à	
secretaria	de	curso.	-	Atividade	especial	para	Diretores	do	Ensino	Fundamental:	
Incentivo	ao	Concurso	de	Melhores	Práticas	Codinorp	-	Nabil	Onaissi.	Central	de	
dúvidas:	envie	e-mail	para	atendimento@testodigital.com.br		
	
Após	o	 termino	das	atividades	 formativas,	as	17h30	deu-se	o	encerramento	do	
evento	 com	 as	 	 Palavras	 do	 Secretário	 Regional	 do	 CODINORP	 -	 Sr.	 Amauri	
Monge,	 que	 destacou	 a	 importância	 do	 papel	 dos	 diretores	 escolares	 para	 o	
sucesso	 do	 projeto	 de	 melhoria	 de	 indicadores,	 por	 conta	 de	 sua	 visão	 da	
realidade	escolar	e	do	cotidiano,	colocando-se	à	disposição	para	ser	interlocutor	
desse	grupo	junto	às	secretarias	municipais	e	prefeitos.	
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Ata	 da	 Formação	 Continuada	 Dinâmica	 direcionada	 para	 os	 diretores	 e	
coordenadores	 	 escolares	 	 da	 rede	 Codinorp	 Educação,	 realizada	 pelo	
Instituto	 Lotus	 em	 parceria	 com	 as	 empresas	 	 Testo	 Digital	 	 e	 Versátil	
Consultoria	Avançada,		em	21	de	novembro	de	2019	na	cidade	de	Londrina,	
Paraná.	
	
	
Aos	vinte	e	um	de	novembro	de	2019,	às	9h00,	na	cidade	de	 	LONDRINA	–	PR,			
reuniram-se	 as	 DIRETORAS	 E	 COORDENADORAS	 ESCOLARES	 e	 algumas	
assessoras	 pedagógicas	 das	 SECRETARIAS	 e	DEPARTAMENTOS	DE	EDUCAÇÃO	
dos	10	municípios	que	compõem	o	Codinorp	Educação,		conforme	lista	em	anexo,	
para	 a	 sequência	do	 	 Ciclo	de	Workshops	para	 a	 formação	de	 gestores	 líderes.			
Essa	 atividade	 contou	 com	 a	 condução	 da	 consultora	 educacional,	 professora	
Marial	 del	 Carmen	 Guadalupe	 Chude	 e	 membros	 de	 sua	 equipe	 de	 apoio	 e	
consultores	 associados,	 além	 da	 presença	 do	 presidente	 do	 Instituto	 para	 o	
desenvolvimento	social,	ambiental,	cultural	e	tecnológico	Lotus,	Sr	Nabil	Onaissi,	
e	 sua	 equipe	 de	 apoio,	 e	 do	 secretário	 regional	 de	 educação	 do	 Codinorp,	 Sr.	
Amauri	Monge	Fernandes.	
Após	a	recepção,	cadastramento	e	acolhida,	a	abertura	do	evento	foi	feita	pelo	Sr	
Amauri,	 que	 deu	 boas	 vindas	 a	 todos	 os	 participantes	 e,	 em	 seguida,	 	 Sr	Nabil	
abriu	os	trabalhos	ressaltando	a	importância	das	ações	de	formação	de	gestores	
como	 parte	 do	 planejamento	 estratégico	 visando	 a	 melhoria	 dos	 níveis	 de	
aprendizagem	dos	alunos	e	da	rede	escolar	como	um	todo.		Em	seguida,	convidou	
a	professora	Maria	del	Carmen	pra	tomar	a	condução	dos	trabalhos.			
Como	no	1º	evento,	Carmen	relembra	a	metodologia	das	atividades	desse	dia	de	
trabalho	e	organiza	a	 sala	em	 forma	de	mesas	colaborativas	agrupadas	em	 	10	
pessoas	por	mesa,	pedindo	para	os	presentes	se	misturarem	nas	mesas	visando	
gerar	 identificação,	 	 sinergia	 e	 visão	 colaborativa	 intermunicípios.	 	 Todos	 se	
movimentaram	e	se	reagruparam	conforme	as	orientações.	
Em	seguida,	Carmen	apresentou	o	objetivo	dessa	segunda	atividade	do		Ciclo	de	
Workshops:	 	mapear	 as	 competências	 das	 equipes	 gestoras	 e	 prepara-las	 para	
seu	 compromisso	 com	 os	 resultados	 da	 rede,	 	 dando	 sequência	 	 às	 atividades	
conforme	relatado			abaixo:	
1		-	Apresentação	da	agenda	do	dia	e	explicação	Inicial	do		que	consiste	o	balanço	
de	 competências	 –	 criando	 	 autopercepção	 e	 autoavaliação	 de	 competências	
através	da		metodologia	Almagesto	4D,	e	o	que	essa	consiste?	
2	–	Estruturação	da	exposição	“A	escola	que	queremos	 	–	 apresentação	 e	
exposição	dos	Painéis	com	a	visão	e	os	valores	de	cada	escola	integrante	da	rede	
Codinorp	elaborada	como	uma	das	atividades	desafiantes	do	encontro	anterior.	
3	 -	 Condução	 da	 dinâmica	 “Responsabilidade	 de	 dinamizar	 sua	 equipe”	 –	 foi	
demonstrado	a	 importância	de	 	documentar	a	 	atividade	através	de	 fotografias,	
vídeos	e	relatórios,			para	garantir	a	constância		e	um	feedback	da	atividade		
Paralelamente,	na	sala	de	apoio,	ocorre	a		capacitação	dos	anfitriões	de	mesa.	Os	
14	 diretores	 selecionados	 no	 evento	 anterior,	 recebem	 capacitação	 para	
trabalhar	como	anfitriões	de	mesa	numa	sala	de	apoio.	Eles	receberam	o	Guia	do	
anfitrião	 digital	 alguns	 dias	 antes,	 sinalizando	 no	 e-mail	 para	 que	 lessem			
especialmente	o	tópico	do	“objeto	da	palavra”,	escolhendo	algum	objeto	pessoal	
para	 o	 dia	 para	 servir	 de	 objeto	 da	 palavra.	 Apresentaram	 seus	 objetos	 e	
receberam	as	incumbências	do	dia.	
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2	 –	 Inicio	 do	 Café	 das	 Equipes	 Gestoras	 -	 Atividade	 desenvolvida	 com	 a	
metodologia	world	café	adaptada.	Membros	tem	a	sua	disposição	farta	mesa	de	
café	 de	 café	 da	manhã	 disponível	 por	 todo	 o	 evento.	 Foram	 lançadas	 então	 as	
questões	 que	 seriam	 discutidas	 nas	 mesas	 enquanto,	 na	 sinalização	 dos	
coordenadores	do	evento,		os	membros,	com	exceção	da	líder	de	mesa,	iriam	se	
movimentando	e	trocando	de	mesa.		
3	–	Lançam-se	as	questões	a	serem	discutidas:	
3.1	Competência:	Melhoria	Contínua	Planejar,	 implementar,	monitorar	e	avaliar	
ações	 de	melhoria	 contínua	do	desempenho	dos	 alunos	 conforme	 avaliação	de	
resultados	 de	 aprendizagem,	 indicadores	 e	 metas	 de	 melhoria	 progressiva	
acordadas	em	rede/	sistema.		
3.2	 –	 Competência:	 	 Desenvolver	 Cultura	 de	 aprendizagem	 contínua	 	 -	
Desenvolver	 ações	 que	 promovam	 uma	 cultura	 de	 aprendizagem	 contínua	 na	
escola,	otimizando	a	formação	em	serviço	com	a	reflexão	sobre	os	problemas	da	
prática	 e	 impulsionando	 o	 engajamento	 social	 de	 toda	 a	 comunidade	 na	
implementação	do	projeto	educativo	e	conquista	das	metas	da	rede.		
3.3	–	Competência:	Planejamento	orientado	a	competências	 -	 	Construir	planos	
de	trabalho	com	as	equipes	da	escola	orientados	a	melhoria	efetiva	das	práticas	
docentes,	 incorporando	 metodologias	 ativas	 e	 foco	 nos	 resultados	 de	
aprendizagem	e	desenvolvimento	de	competências	dos	alunos.		
3.4	–	Competência:	Criar	ambiente	motivador/engajamento	-	Criar	um	ambiente	
estimulante	e	motivador	para	que	as	pessoas	concentrem	sua	energia	em	torno	
dos	projetos	prioritários	orientados	por	elevadas	expectativas	de	aprendizagem	
e	se	engajem	na	melhoria	dos	processos	de	aprendizagem	e	seus	resultados.		
3.5	 –	 Competência:	 Experimentar	 novas	 soluções	 -	 Experimentar	 novas	 ideias	
para	resolver	problemas	recorrentes	trabalhando	em	equipe	com	os	educadores,	
reconhecendo	 oportunidades	 de	 mudança	 e	 propondo	 soluções	 criativas	 e	
assertivas	para	melhorar	as	aprendizagens	e	transformar	a	cultura	da	escola.		
4	 -	 Balanço	 das	 competências	 dos	 Coordenadores	 escolares	 -	 A	 partir	 deste	
conhecimento	 sobre	 cada	 competência,	 ocorre	 a	 autoavaliação	 dos	
Coordenadores	 Pedagógicos	 e	 a	 exposição	 de	 cada	 um	 sobre	 seus	 talentos	 e	
maiores	 dificuldades.	 Após	 a	 exposição	 de	 cada	 um,	 Carmem	 faz	 um	 grande	
resumo	 das	 apresentações	 e	 traça	 um	 mapa	 de	 competências	 coletivas	 	 que	
servirão	de	base	para	as	dinâmicas	de	2020.	
	
5	 –	Atividade	 final	 -	As	marcas	da	 escola	nos	modelos	de	 gestão	 –	Cada	 grupo	
deveria	criar	uma	linha	de	tempo	destacando	questões	como	“Onde	você	andou	-	
faça	um	balanço	de	experiências	de	 sua	 trajetória	de	 trabalho,	 e	 “o	que	 isso	 te	
proporcionou	 de	 acervo”	 –	 quais	 	 elementos	 você	 adquiriu	 	 para	 desenvolver	
suas	 competências.	 Como	 resultado	 dessa	 ação,	 	 formou-se	 a	 dinâmica	 de	
encerramento	–	todos	os	participantes	se	colocam	em	pé,	em	forma	de	círculo,	e	
Carmen	circula	com	o	microfone	para	que	cada	um	relate	o	que	destacou	na	ação,	
e	 diga	 ao	 público	 o	 que	 	 o	motivou	 a	 entrar	 para	 a	 área	 de	 educação	 e	 o	 que	
motivaria	 ao	 esforço	 de	 mudar	 seu	 formato	 de	 trabalho	 para	 melhorar	 seus	
resultados.		
	
Às	17h45,	dá-se	o	encerramento	do	evento	pelo		Secretário	Regional	do	Codinorp	
-	Sr.	Amauri	Monge	
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Programa de desenvolvimento e formação de gestores escolares  

 

Desafio 1: Quais são as necessidades formativas das equipes gestoras que se apresentam 

neste momento? 

 
Modalidade: b-learning ou semipresencial, constituído por encontros presenciais e com 

acompanhamento virtual das atividades práticas na escola. 

 
Espiral de aprendizagem em torno do desafio de assumir a própria formação contínua e 

avaliar competências gestoras para liderar a equipe escolar na melhoria de resultados 

educativos. 
 
Competências referidas ao contexto de desempenho das equipes de gestão 

educacional: 

 
• Administrar sua própria formação contínua e de sua equipe, reconhecendo-se 

como gestor junto à comunidade escolar,  para promover uma cultura de 

aprendizagem contínua na unidade, estabelecendo o seu próprio balanço de 

competências e inspirando as equipes à aprendizagem na ação, adotando uma 

perspectiva proativa para propor soluções criativas a problemas recorrentes e 

ações eficientes que garantam qualidade ao ensino-aprendizagem que 

acontece na sala de aula.  

 
• Elaborar e implementar um projeto de gestão de resultados educacionais na 

unidade escolar para ganhar eficiência e melhorar os resultados de 

aprendizagem dos alunos, aprendendo a enfrentar e analisar um conjunto de 

situações práticas e complexas que afetam o desempenho educacional e 

requerem cooperação profissional, autonomia e capacidade de ação para 

validar uma nova gestão do educacional na escola. 
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Agenda do dia WS 1  

Diretores do Ensino Fundamental e Diretores da Educação Infantil 

>> Abertura  

- Boas vindas do Secretário Regional do CODINORP - Sr. Amauri Monge 

- Abertura do Presidente do Instituto LOTUS – Sr. Nabil Onaissi 

- Apresentação do objetivo deste Ciclo de Workshops - Sra. María del Carmen Chude 

- Testo Digital 

- O que vamos fazer juntos? Estratégias de aprendizagem presencial e a distância - 

María del Carmen Chude e Enrique Di Lucca Jr - Testo Digital  
 
>> Explore seus valores  

- Atividade de introspecção individual sobre os valores mais importantes de cada 

participante. 

 
>> Motivação 

- Exposição dialogada sobre o que é motivação e a motivação no trabalho.  

- Atividade colaborativa usando a metodologia World Café, adaptada.  

Primeira rodada de perguntas:  
Que elementos um líder deveria oferecer todos os dias as pessoas para que 

se mantenham motivadas?  
>> A centralidade da Gestão do Pedagógica 

- Exploração das competências da Gestão Escolar em três âmbitos: a gestão 

pedagógica, como central; a gestão do cotidiano e a gestão do resultado.  
Acesso ao livro de domínio público de Heloisa Luck via QR-Code, cada um 

do seu próprio celular, “As dimensões da Gestão Escolar”.  
 
>> As 4 dimensões da Liderança Educadora. 

- Exploração do papel do líder na perspectiva da liderança educadora, focalizando 

as 4 Dimensões da Liderança Educadora: Autoformação, Formação de Equipes, 

Cultura da Aprendizagem Contínua e Inovação e Transformação Educativa. 
 
>> Balanço de Competências: exercício de autoavaliação.  

- Apresentação das Competências dos Gestores em função do Plano Estratégico 

do CODINORP, organizadas em quatro dimensões: Gestão do Cotidiano 

(Competências: Planejamento orientado a competências e Criar ambiente 

motivador/ engajamento); Gestão dos Resultados (Competência: Melhoria 

Contínua); Liderança Educadora (Competência: Desenvolver Cultura de 

aprendizagem contínua); Gestão Inovadora (Competência: Experimentar novas 

soluções). 

- Rodada de atividades nas mesas  
Pergunta: Quais conhecimentos e habilidades se precisam para cada 

competência  
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- Plenária das necessidades formativas das equipes gestoras, resultando em 7 

produções (ver registros fotográficos) 

  
- Levantamento dos e-mails pessoais ou institucionais dos diretores para 

comunicação das atividades online.  

 

>> Missão: Uma atividade prática  
- Compartilhar as aprendizagens com o coordenador pedagógico de sua escola, 

entregar o caderno do próximo Workshop e fazer um exercício prático de liderança 

educadora, buscando convocar o coletivo e definir quais os valores e qual a visão 

da escola. Construir juntos um painel com a visão e valores da escola. Apresentar no 

próximo Workshop de 21/11/2019 identificando o nome da escola e o município. Esta 

atividade consta pontos como atividade prática.  
  
>> Atividades on-line 

- Serão enviadas por e-mail com prazo de devolutiva à secretaria de curso.  

 
- Atividade especial para Diretores do Ensino Fundamental: Incentivo ao Concurso de 

Melhores Práticas Codinorp - Nabil Onaissi. 

 

- Dúvidas: envie e-mail para atendimento@testodigital.com.br 

 
>> Encerramento 

- Palavras do Secretário Regional do CODINORP - Sr. Amauri Monge. 
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Registros fotográficos WS 1 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Grupos de trabalho escolas CODINORP 

Foto 2. Apresentação Workshop 1 Foto 3. Diretoras trabalhando suas competências 

Foto 4. Mediação durante o Workshop 1 com as diretoras. 
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Produções colaborativas e criativas realizada pelos participantes durante o WS 1 
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Produções colaborativas e criativas realizada pelos participantes durante o WS 1 
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Produções colaborativas e criativas realizadas pelos participantes no WS 1 

 

 

 Cocriação da visão e valores da escola 
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Workshops 

Ciclo de 

 

 

 

 

 
 

Mapeando as competências das  

equipes gestoras 
Um compromisso com os resultados 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019/2020 

 
1º WORKSHOP  

07 de novembro de 2019 – Londrina/PR 

 

 

 

 

 

2º WORKSHOP 

21 de novembro de 2019 – Londrina/PR 

 

 

 

 

NOME:_________________________________________________ 

O papel do diretor como gestor da comunidade escolar: 

liderança educadora 

Balanço de competências: autopercepção e autoavaliação 

de competências na metodologia Almagesto 4D 
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Prefácio 
 

Caros gestores, bem-vindos ao século XXI! 

 

Seria um bom começo para uma carta escrita no ano 2000, não é mesmo?  

Percorremos quase 20 anos nessa nova jornada da humanidade e apesar de  

que, de alguma  maneira, todos nós já tenhamos claramente essa percepção, 

seja no toque touch de um smartphone, na velocidade das redes sociais, nas 

habilidades incríveis de uma criança de 3 anos na manipulação de um celular 

para assistir vídeos da  galinha pintadinha, entre tantos outros fatos, ainda não 

conseguimos reorganizar nossos pensamentos e corações  para   nossas 

estratégias escolares e, assim, nos vemos paralisados, de forma geral, no mesmo 

cenário das escolas do século XX (ou bem antes disso, não é mesmo?!).   

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB,  define, em seu artigo 12, quais as 

atribuições de um estabelecimento de ensino, que elencamos aqui de maneira 

livre: cuidar da elaboração e execução de sua proposta pedagógica; administrar 

seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; garantir o cumprimento dos 200 

dias letivos e correspondentes 800 horas-aula estabelecidos; verificar o 

cumprimento do plano de trabalho de cada docente; promover a recuperação 

dos alunos de menor rendimento; articular com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com a escola e  garantindo a 

informação aos pais sobre a frequência e rendimento dos alunos.  

  

Em um só parágrafo conseguimos denotar todos os parâmetros necessários para 

mobilizar a os participantes da comunidade escolar na tarefa de promover um 

ambiente de experiências educacionais estimulantes e motivadoras para os 

alunos, e eficientes para o desenvolvimento de seu potencial. Então, por que o 

que vemos, com raras exceções, é a escola indo pela contramão desse objetivo? 

Já no primeiro parágrafo podemos encontrar uma resposta aceitável: ainda 

estamos praticando o velho modelo! E não se chega a novos lugares percorrendo 

o mesmo caminho. 

 

Se tivermos convicção que ao gestor escolar compete,  mais do que  administrar 

as finanças, os conflitos e a  zeladoria, o compromisso firme  com a realização 

eficiente dos objetivos educacionais, entendemos aqui a dimensão do desafio da 

educação do século XXI, que a nova BNCC transformou em múltiplos verbos 

infinitivos para nos incitar a  repensar nossos saberes e reorganizar nosso olhar para 

esse novo mundo que desponta em ritmo acelerado. Uma montanha que 

aparece na paisagem como um desafio intransponível, mas que se nos 

permitirmos aproximar e escalar, nos dará a doce sensação de missão cumprida 

e presenteará com a mais bela visão que nossas retinas podem colher. Mas não 

basta esforço, técnica e dedicação. Tem de haver unidade! Escola, família e o 

poder público, colaborando entre si e buscando o melhor jeito e caminho para 

chegar ao cume.  

  

Se é possível?  Basta dar o primeiro passo! 

 

Nabil Onaissi 

Presidente do Instituto Lótus 
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:: Seja bem-vindo ao  

Ciclo de Workshops  
Mapeando as competências  

das equipes gestoras 
Um compromisso com os resultados 

 

 

Apresentamos este Ciclo de Workshops como parte da 

Formação Continuada Dinâmica de 2019 oferecida às 

equipes gestoras das unidades escolares do CODINORP, 

com a finalidade de fortalecer a cultura da aprendizagem 

contínua, traçando um plano de desenvolvimento e 

autodesenvolvimento de competências profissionais, para 

agir como líder da comunidade escolar em busca dos 

melhores resultados de aprendizagem dos seus estudantes.  

 

Uma jornada como esta, sempre se inicia com um movimento para o interior 

de cada um, na busca de autoconhecimento e propósito, em diálogo com o 

entendimento dos desafios e necessidades das equipes gestoras para 

aperfeiçoarem seus conhecimentos e habilidades para assumir a 

responsabilidade pelos resultados identificando o desempenho atual e o 

desejado.  

 

Desafio:  

Quais são as necessidades formativas das equipes 

gestoras que se apresentam neste momento? 
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Núcleos temáticos em torno ao desafio:  

- O papel do diretor como gestor da comunidade escolar: liderança 

educadora. 

- O mapa de competências do gestor escolar, na perspectiva dos 

resultados educacionais. 

- Balanço de competências: autopercepção e autoavaliação de 

competências na metodologia Almagesto 4D. 

- Desafios da escola versus saberes/ habilidades/ atitudes: um itinerário de 

autodesenvolvimento das equipes gestoras – Diretores e Coordenadores. 

 

Vamos trabalhar juntos estas chaves de entendimento para depois poder 

liderar a comunidade educativa em torno do projeto educativo e os 

resultados de aprendizagem. 

 

María del Carmen G. Chude 
Diretora pedagógica, consultora internacional 

especializada em inovação educativa | Testo Digital 

 

Maria Teresa Nori 
Consultora Educacional, Gestão de projetos e pessoas.  

Mediadora e Trainer do Programa de Enriquecimento  

Instrumental - Dr. Reuven Feurstein| Versátil Consultoria Avançada 

 

 



  

 

Liderança  

educadora 
 

 

 

 

 

 

 

Competência:  

- Desenvolver continuamente a competência profissional reconhecendo-se 

como gestor junto à comunidade escolar, considerando a cultura existente 

na escola, o seu papel como Diretor e adotando uma perspectiva proativa 

para propor soluções criativas a problemas recorrentes e ações eficientes que 

garantam qualidade ao ensino e, consequentemente equidade. 

 

 

 

 

:: Liderança 

Sobre a liderança há milhares de livros e estudos publicados, dada a 

complexidade e importância do assunto. Por isso, será importante 

entendermos juntos:  

A que nos referimos quando falamos de Liderança? É o mesmo que ter um 

cargo no topo da hierarquia do sistema educativo? Quais são as 

competências e os comportamentos que demonstram que alguém está 

sendo um líder efetivo? Quais habilidades permitem que algumas pessoas 

influenciem noutras para orientar seus esforços para um objetivo comum? 

Ditos comportamento e habilidades, podem ser aprendidos?  



  

 

É permitido o download e compartilhamento desde que atribuam crédito, mas sem 

alterações de nenhuma forma ou utilização para fins comerciais, sem autorização expressa 

e por escrito da Testo Digital. Todos os direitos reservados por TESTO DIGITAL. 

 

CHUDE, María del Carmen G. As 4 Dimensões da liderança educadora na transformação da cultura escolar. São 

Paulo: Testo Digital, 2019. Disponível para download em: 

https://drive.google.com/file/d/10ApO94KhcnveP5zDSSWXgmBkOzbK_EAp/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As 4 Dimensões da liderança educadora  

na transformação da cultura escolar 
 

 

A liderança educadora 

dimensões de atuação do gestor em busca da autonomia profissional 

compartilhada dentro da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pessoas referem-se a gestor ou a líder como se fossem sinônimos. 

Mas não são. 
 

A liderança é “fazer algo que nunca fizemos para criar algo que 

não existia”(SENGE, 1990), é ir além da visão porque cria realidades.  

 

Em função disso, repensar a gestão escolar nessa perspectiva, revela novos 

arranjos de competências que se orientam à cocriação e compartilhamento 

de significados nas equipes da escola. À capacidade de forjar uma unidade 

construindo razões e afinando valores compartilhados pela equipe em vez de 

simplesmente dar ordens e publicar comunicados.

Na dinâmica que envolve sujeitos e 

subjetividades em meio a processos de 

tomada de decisões, controle, planejamento, 

articulação ou avaliação, se dá o espaço de 

atuação do gestor. Assim, nas diferentes 

dimensões de sua atuação ganham realce 

competências que vão além da técnica. A 

liderança educadora é uma delas.  

O gestor escolar constrói 

continuamente as competências 

necessárias ao exercício de sua 

função pois, como muitos diretores 

reconhecem, o que traz sentido aos 

conhecimentos teóricos é sua 

contextualização concreta “no chão 

da escola”.  

https://drive.google.com/file/d/10ApO94KhcnveP5zDSSWXgmBkOzbK_EAp/view?usp=sharing


  

 

 

 

 

 

4 Dimensões de atuação do Gestor Escolar 

na perspectiva da Liderança Educadora 

 

  

Vamos explorar 4 dimensões de atuação do Gestor Escolar  

na perspectiva da Liderança Educadora e reconhecer  

algumas competências que afetam positivamente  

as pessoas e a cultura escolar. 

 

 

AUTOFORMAÇÃO 

 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS  

EQUIPES ESCOLARES 

 

INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO EDUCATIVA 

 

CULTURA DE APRENDIZAGEM CONTÍNUA 

 

 

 

 

 

Em síntese, a formação e o desenvolvimento  

da liderança na perspectiva educadora,  

assim como o desenvolvimento das equipes,  

deve ter como eixo fundamental  

a reflexão sobre sua prática  

num movimento de constante autoavaliação. 
 

 

 

 

 

  

 

4 
 

CHUDE, María del Carmen G. As 4 Dimensões da liderança 

educadora na transformação da cultura escolar. São Paulo: Testo 

Digital, 2019. Páginas 4, 5, 7 e 15.  

 

Para ler o artigo completo acesse: 

https://drive.google.com/file/d/10ApO94KhcnveP5zDSSWXgmBk

OzbK_EAp/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/10ApO94KhcnveP5zDSSWXgmBkOzbK_EAp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ApO94KhcnveP5zDSSWXgmBkOzbK_EAp/view?usp=sharing


  

 

 

A centralidade da  

Gestão do Pedagógico  

nas múltiplas dimensões  

da Gestão Escolar 
 

 

 

Competência:  

- Administrar sua própria formação contínua e de sua equipe para promover 

uma cultura de aprendizagem contínua na unidade escolar, estabelecendo 

o seu próprio balanço de competências e inspirando as equipes à 

aprendizagem na ação, de modo a sustentar a introdução de inovações na 

cultura de trabalho e na sala de aula. 

 

 

“A ação do diretor escolar será tão limitada quão limitada for sua 

concepção sobre a educação, a gestão escolar e o seu papel profissional 

na liderança e organização da escola. Essa concepção se constrói a partir 

do desenvolvimento de referencial de fundamentos legais e conceituais que 

embasem e norteiem o seu trabalho.” 

Heloiza Lück  

 

:: Há múltiplas dimensões de atuação das Equipes Gestoras 
 

Destacamos aqui a centralidade da Gestão Pedagógica por ser a essência 

da missão da escola e catalizadora de todos os nossos esforços e propósito 

de estar, trabalhar e liderar uma escola. Articulamos com ela outros dois 

conjuntos de competências do diretor e de toda a equipe gestora que se 

expressam nas práticas de gestão do cotidiano porque impactam e na 

gestão dos resultados de aprendizagem dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO 

 PEDAGÓGICA 

 

GESTÃO 

 DE RESULTADOS 

 

GESTÃO 

DO COTIDIANO 



  

 

 

 

Gestão Pedagógica 
Boa escola é aquela em que os alunos 

aprendem, alargam seus horizontes e 

desenvolvem competências para a vida. 
 

 

 

 

A gestão pedagógica é, de todas as dimensões da gestão escolar, a mais 

importante, pois está mais diretamente envolvida com o foco da escola que é o de 

promover aprendizagem e formação dos alunos, conforme apontado 

anteriormente. Constitui-se como a dimensão para a qual todas as demais 

convergem, uma vez que esta se refere ao foco principal do ensino que é a atuação 

sistemática e intencional de promover a formação e a aprendizagem dos alunos, 

como condição para que desenvolvam as competências sociais e pessoais 

necessárias para sua inserção proveitosa na sociedade e no mundo do trabalho, 

numa relação de benefício recíproco. Também para que se realizem como seres 

humanos e tenham qualidade de vida. 

 

 

Competências de gestão pedagógica 

 

O DIRETOR: 

 

52. Promove a visão abrangente do trabalho educacional e do papel da 

escola, norteando suas ações para a promoção da aprendizagem e 

formação dos alunos. 

53. Lidera na escola a orientação da ação de todos os participantes da 

comunidade escolar pelas proposições do projeto político-pedagógico e do 

currículo escolar. 

54. Promove orientação de ações segundo o espírito construtivo de superação 

de dificuldades e desafios, com foco na melhoria contínua dos processos 

pedagógicos voltados para a aprendizagem e formação dos alunos. 

55. Cria na escola um ambiente estimulante e motivador orientado por elevadas 

expectativas de aprendizagem e desenvolvimento, auto-imagem positiva e 

esforço compatível com a necessária melhoria dos processos educacionais 

e seus resultados. 

56. Promove a elaboração e atualização do currículo escolar, tendo como 

parâmetro o Referencial Curricular da Secretaria de Educação, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como a 

evolução da sociedade, ciência, tecnologia e cultura, na perspectiva, 

nacional e internacional.

 

GESTÃO 

 PEDAGÓGICA 



  

 

 

57. Orienta a integração horizontal e vertical de todas as ações pedagógicas 

propostas no projeto pedagógico e a contínua contextualização dos 

conteúdos do currículo escolar com a realidade. 

58. Estabelece a gestão pedagógica como aspecto de convergência de todas 

as outras dimensões de gestão escolar. 

59. Identifica e analisa a fundo limitações e dificuldades das práticas 

pedagógicas no seu dia-a-dia, formulando e introduzindo perspectivas de 

superação, mediante estratégias de liderança, supervisão e orientação 

pedagógica. 

60. Acompanha e orienta a melhoria o processo ensino-aprendizagem na sala 

de aula mediante observação e diálogo de feedback correspondente. 

61. Articula as atividades extra-sala de aula e orientadas por projetos 

educacionais diversos com as áreas de conhecimento e plano curricular, de 

modo a estabelecer orientação integrada. 

62. Orienta, incentiva e viabiliza oportunidades pedagógicas especiais para 

alunos com dificuldades de aprendizagem e necessidades educacionais 

especiais. 

63. Promove e organiza a utilização de tecnologias da informação 

computadorizada (TIC) na melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÜCK, Heloísa. Dimensões de gestão escolar e suas competências. 

Heloísa Lück. – Curitiba: Editora Positivo, 2009. pg 93. 

 

Para ler o artigo completo acesse: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2190198/mod_resource/co

ntent/1/dimensoes_livro.pdf 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2190198/mod_resource/content/1/dimensoes_livro.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2190198/mod_resource/content/1/dimensoes_livro.pdf


  

 

 

 

Gestão do Cotidiano  
O conceito de cotidiano escolar é 

importante por colocar em evidência a 

realidade da escola como ela é, que se 

constitui em elemento importante da 

ação educacional. 
 

 

Não se melhora uma escola simplesmente melhorando seus planos de ação, seu 

projeto político-pedagógico, suas condições físicas e matérias, suas normas e 

regulamentos, a organização de seu espaço, etc. Nenhuma melhoria ocorrerá 

mediante a simples modificação de tais aspectos, tal como se tem observado 

através de décadas de políticas educacionais orientadas para essas mudanças, 

sejam isoladas ou em conjunto. Caso não sejam promovidas mudanças nas práticas 

do cotidiano, mantém-se o “status quo” nas escolas, embora se alterem os discursos 

oficiais a respeito delas e do seu trabalho. Em vista disso, emerge como relevante, no 

conjunto das ações para melhorar a qualidade do ensino, conhecer as múltiplas 

marcas do cotidiano escolar, compreender seus desdobramentos, reconhecer os 

fatores que mantêm as práticas comuns, dentre outros aspectos. Debruçar-se sobre 

o cotidiano escolar, com um olhar observador e perspicaz, a fim de que se possa 

vislumbrar a alma da escola real e concreta é trabalho inerente à direção escolar 

em sua atuação gestora. Pois é sobre o cotidiano escolar que o diretor atua e a 

consideração de suas regularidades constitui-se em elemento pelo qual promove a 

melhoria do desempenho educacional. Por regularidade entende-se a prática ou 

situação repetida regularmente, sem ter suas regras explicitadas; constitui-se em um 

modo de fazer cujos interesses e motivações permanecem escondidos e não 

revelados (Certeau, 2007), portanto, não questionados, mesmo que não 

contribuindo para a realização dos objetivos educacionais. 

 

 

 

Competências de gestão do cotidiano escolar 

 

O DIRETOR: 

 

82. Observa e influencia as regularidades do cotidiano escolar, como por 

exemplo, a conduta de professores, funcionários e alunos, o modo como 

respondem a desafios, como interagem entre si, a ocorrência de conflitos e 

sua natureza etc., com foco na efetividade do processo educacional, 

promoção da aprendizagem e formação dos alunos. 

83. Promove no cotidiano da escola a adoção de regularidades e rotinas de 

procedimentos capazes de maximizar os efeitos positivos das práticas e 

processos educacionais. 

 

GESTÃO 

DO COTIDIANO 



  

 

 

84. Adota uma perspectiva proativa e pedagógica na promoção de condições 

necessárias à superação das regularidades que prejudicam a formação de 

ambiente escolar educativo. 

85. Promove condições para a construção de disciplina escolar mediante a 

formação de hábitos de organização pessoal e cognitiva nos processos 

educacionais, envolvendo a escola como um todo, a sala de aula e o horário 

de recreio 

86. Promove o bom aproveitamento do tempo escolar em todas as ações 

escolares, orientando a sua organização nas aulas e no calendário escolar e 

o seu uso máximo na promoção da aprendizagem plena de todos os alunos. 

87. Incorpora no cotidiano da escola a utilização da Tecnologia da Informação 

e do Conhecimento (TIC), como apoio à gestão escolar e favorecimento da 

aprendizagem significativa de alunos. 

88. Assegura o cumprimento das rotinas de limpeza, segurança, qualidade da 

merenda escolar, realizando e fazendo realizar verificações rotineiras, assim 

como providenciando as manutenções e correções necessárias. 

89. Verifica e orienta rotineiramente a conservação e uso adequado de 

espaços, equipamentos e materiais, limpeza, organização, segurança, 

merenda escolar, cumprimento de horários, providenciando de pronto as 

correções necessárias. 

90. Transforma os horários destinados ao professor para preparação de aulas 

(horário de permanência, tempo de planejamento) em momentos de efetiva 

preparação de melhoria das práticas educacionais dos professores.58. 

Estabelece a gestão pedagógica como aspecto de convergência de todas 

as outras dimensões de gestão escolar. 
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Gestão de Resultados  
Por melhores que sejam os processos 

de gestão escolar, pouco valor 

terão, caso não produzam 

resultados efetivos de melhoria da 

aprendizagem dos alunos. 
 

 

A gestão de resultados educacionais, de acordo com o Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar (Consed, 2007), “abrange processos e práticas de 

gestão para a melhoria dos resultados de desempenho da escola – rendimento, 

frequência e proficiência dos alunos. Destacam-se como indicadores de qualidade: 

a avaliação e melhoria contínua do projeto pedagógico da escola; a análise, 

divulgação e utilização dos resultados alcançados; a identificação dos níveis de 

satisfação da comunidade escolar com o trabalho da sua gestão; e transparência 

de resultados”. Por sua natureza, a gestão de resultados corresponde a um 

desdobramento de monitoramento e avaliação, com foco específico diretamente 

nos resultados de desempenho da escola, resultantes da aprendizagem dos alunos. 

Tendo em vista que o papel da escola é promover a aprendizagem e formação dos 

seus alunos, cabe, portanto, destacar esse foco. Mesmo porque, ele não parece 

estar recebendo a devida atenção pelas escolas, que consideram as estatísticas 

educacionais uma questão burocrática, de interesse de sistemas de ensino e de 

pouca importância para a escola, que é o lugar onde ela deveria estar. 

Compreender o papel e os mecanismos da avaliação de resultados educacionais, 

tanto em âmbito externo, realizado pelos sistemas de ensino, como no interno, 

realizado pelas escolas, constitui-se em condição fundamental para definir 

qualificações que tornam as escolas mais eficazes. 

 

 

 

Competências de gestão de resultados educacionais 

 

O DIRETOR: 

 

26. Orienta todos os segmentos e áreas de atuação da escola na definição de 

padrões de desempenho de qualidade na escola e na verificação de seu 

atendimento.  

27. Analisa comparativamente os indicadores de desempenho da escola, nos 

últimos anos, identificando avanços e aspectos em que é necessária maior 

concentração de esforços para sua melhoria. 

28. Promove e orienta a aplicação sistemática de mecanismos de 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos, de modo a identificar 

alunos e áreas de aprendizagem que necessitam de atenção pedagógica 

diferenciada e especial, de forma individual e coletiva. 

 

GESTÃO 

 DE RESULTADOS 



  

 

 

29. Analisa comparativamente os indicadores de rendimento de sua escola 

com os referentes ao âmbito nacional (IDEB, SAEB, Prova Brasil etc.), estadual 

e local, porventura existentes e estabelece metas para a sua melhoria. 

30. Informa a comunidade escolar e local sobre as estatísticas ou indicadores 

produzidos por avaliações externas, como o SAEB, IDEB, Prova Brasil, Provinha, 

ENEM, discutindo o significado desses indicadores de modo a identificar áreas 

para a melhoria da qualidade educacional. 

31. Diagnostica diferenças de rendimento e condições de aprendizagem dos 

alunos de sua escola, identificando variações de resultados em subgrupos e 

condições para superar essas diferenças. 

32. Adota sistema de indicadores educacionais para orientar a coleta e análise 

de dados sobre os processos educacionais como condição para monitorar e 

avaliar o seu desempenho. 

33. Promove na escola o compromisso de prestação de contas aos pais e à 

comunidade sobre os resultados de aprendizagem e uso dos recursos 

alocados ao estabelecimento de ensino. 
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Balanço de 

Competências 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência:  

- Administrar sua própria formação contínua e de sua equipe para promover 

uma cultura de aprendizagem contínua na unidade escolar, estabelecendo 

o seu próprio balanço de competências e inspirando as equipes à 

aprendizagem na ação, de modo a sustentar a introdução de inovações na 

cultura de trabalho e na sala de aula. 

 

 
 

Como podem os diretores e coordenadores escolares desenvolver suas 

habilidades para evoluir nos seus papéis na gestão da comunidade escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V E R S Á T I L  
CONSULTORIA  AVANÇADA 

 

 

Como podem os diretores e coordenadores escolares 

desenvolver suas habilidades para evoluir nos seus papéis 

na gestão da comunidade escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

O ponto  

de partida: 
As necessidades formativas 

das equipes gestoras que se 

apresentam neste momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência:  

- Administrar sua própria formação contínua e de sua equipe para promover 

uma cultura de aprendizagem contínua na unidade escolar, estabelecendo 

o seu próprio balanço de competências e inspirando as equipes à 

aprendizagem na ação, de modo a sustentar a introdução de inovações na 

cultura de trabalho e na sala de aula. 

 

 
 

Como podem os diretores e coordenadores escolares desenvolver suas 

habilidades para evoluir nos seus papéis na gestão da comunidade escolar? 
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Workshops

Ciclo de

Mapeando as competências das 

equipes gestoras
Um compromisso com os resultados

FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019/2020

O papel do diretor 

como gestor da 

comunidade escolar: 

liderança educadora

1º WORKSHOP 

07 de novembro de 2019 

Londrina/PR

V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA



MARCIA



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Explore seus valores



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Motivação

➢ O que é motivação

➢ Quais necessidades as pessoas têm

➢ Como satisfazer as necessidades

➢ Quais resultados as decisões produzem

➢ Como utilizar tudo isso



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

O que queremos dizer

quando falamos sobre

motivação no trabalho?

emoção

Motivação

emoçãoautomação&



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Motivação



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Motivação



motivação é o impulso

de agir para atender às
necessidades e desejos

V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Que elementos um líder

deveria oferecer todos os dias

às pessoas para que se
mantenham motivadas?

Motivação



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Marcas da escola / cultura da escola

Linha da vida

O passado me trouxe até aqui, mas será

que me sustenta até o futuro?

Quem sou eu



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Levantar quais conhecimentos 

e habilidades se precisam para 

cada competência.

Balanço de competências



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Balanço de competências

Gestão do Cotidiano

Competência:

Planejamento orientado a competências

Construir planos de trabalho com as equipes da escola orientados a melhoria efetiva das práticas 

docentes, incorporando metodologias ativas e foco nos resultados de aprendizagem e 

desenvolvimento de competências dos alunos.



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Balanço de competências

Gestão do Cotidiano

Competência:

Criar ambiente motivador/ engajamento

Criar um ambiente estimulante e motivador para que as pessoas concentrem sua energia em torno 

dos projetos prioritários orientados por elevadas expectativas de aprendizagem e se engajem na 

melhoria dos processos de aprendizagem e seus resultados. 



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Balanço de competências

Gestão dos Resultados

Competência:

Melhoria Contínua

Planejar, implementar, monitorar e avaliar ações de melhoria contínua do desempenho dos alunos 

conforme avaliação de resultados de aprendizagem, indicadores e metas de melhoria progressiva 

acordadas em rede/ sistema.



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Balanço de competências

Liderança Educadora

Competência:

Desenvolver Cultura de aprendizagem contínua.

Desenvolver ações que promovam uma cultura de aprendizagem contínua na escola, otimizando 

a formação em serviço com a reflexão sobre os problemas da prática e impulsionando o 

engajamento social de toda a comunidade na implementação do projeto educativo e conquista 

das metas da rede. 



V E R S Á T I L
CONSULTORIA  AVANÇADA

Balanço de competências

Gestão Inovadora

Competência:

Experimentar novas soluções

Experimentar novas ideias para resolver problemas recorrentes trabalhando em equipe com os 

educadores,  reconhecendo oportunidades de mudança e propondo soluções criativas e 

assertivas para melhorar as aprendizagens e transformar a cultura da escola. 
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da liderança educadora 

na transformação 

da cultura escolar

As 4
Dimensões

É permitido o download e compartilhamento desde que atribuam crédito, mas sem alterações de nenhuma forma ou utilização
para fins comerciais, sem autorização expressa e por escrito da Testo Digital. Todos os direitos reservados por TESTO DIGITAL.



A escola
Quem não conseguiria 

identificar ao menos uma dezena 

de marcas da escola nas suas 

experiências de vida? 
Agora, imagine os educadores 

que nela trabalham todos os dias, 

e que, para muitos talvez, 

por força da profissão que escolheram, 

sua linha do tempo foi um continiuun “estar” na escola. 

Desde suas experiências infantis, passando pelos 

bancos da faculdade até o exercício profissional sem 

intervalos, as marcas da escola envolvem uma riqueza 

que pode estar escondida aos olhos,

pela rotina aparente de uma sequência. 



Neste artigo, 
sustentados na experiência de mais de 30 anos no 

desenvolvimento e formação dos profissionais da 

educação no exercício de seus diferentes papéis 

– diretorias, coordenação, professoras e professores –

e na mediação de processos de transição e 

transformação das instituições escolares, 

apresentamos uma leitura da gestão 

na perspectiva da liderança educadora e sua 

importância na transformação educativa. 



A liderança educadora
dimensões de atuação do gestor em busca da autonomia 
profissional compartilhada dentro da escola.

Na dinâmica que envolve sujeitos e 

subjetividades em meio a processos de 

tomada de decisões, controle, planejamento, 

articulação ou avaliação, se dá o espaço de 

atuação do gestor. Assim, nas diferentes 

dimensões de sua atuação ganham realce 

competências que vão além da técnica. A 

liderança educadora é uma delas. 

O gestor escolar constrói 

continuamente as competências 

necessárias ao exercício de sua 

função pois, como muitos 

diretores reconhecem, o que traz 

sentido aos conhecimentos 

teóricos é sua contextualização 

concreta “no chão da escola”. 



As pessoas referem-se a gestor ou a líder como se fossem sinônimos. 

Mas não são.

A liderança é “fazer algo que nunca fizemos para criar algo que não existia”; (SENGE, 1990)
é ir além da visão porque cria novas realidades. 

Em função disso, repensar a gestão escolar nessa perspectiva, revela novos arranjos 
de competências que se orientam à cocriação e compartilhamento de significados nas 
equipes da escola. À capacidade de forjar uma unidade construindo razões e afinando 
valores compartilhados pela equipe em vez de simplesmente dar ordens e publicar 
comunicados.
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MARCO DE
REFERÊNCIA

Em parceria com a Contactos Latam, a Testo Digital 
elaborou o marco de referência Dimensões da 
Liderança Educadora na Gestão Escolar, no qual 
identificou competências para o diretor e outros 
líderes escolares que desejam melhorar 
sua prática educativa. 



4 Dimensões de atuação do Gestor Escolar na 
perspectiva da Liderança Educadora

Vamos explorar 4 dimensões de atuação 
do Gestor Escolar na perspectiva da 
Liderança Educadora e reconhecer 
algumas competências que afetam 
positivamente as pessoas 
e a cultura escolar.

AUTOFORMAÇÃO

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DAS EQUIPES ESCOLARES

INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 
EDUCATIVA

CULTURA DE APRENDIZAGEM 
CONTÍNUA
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Nesta dimensão, centramos o olhar no desenvolvimento do próprio gestor como líder

educador. Isto é, ser capaz de identificar quais saberes, habilidades e atitudes precisa

desenvolver ou melhorar para orquestrar diálogos produtivos com sua equipe e com a

comunidade escolar. Voltar-se para si mesmo é o primeiro passo antes de envolver-se na

gestão da formação das equipes que lidera.

Administrar sua própria formação contínua

Criar sua própria proposta de autodesenvolvimento.

Assumir a responsabilidade pela sua própria formação – como educador e

como gestor- lhe permitirá descobrir o conjunto de princípios e valores que

guiam suas decisões e ações bem como ampliar sua compreensão sobre o

processo de desenvolvimento das pessoas, a influência das crenças e culturas

estabelecidas na sua escola em particular e, principalmente, gestar um clima

de confiança a partir da coerência em praticar o que prega dentro do grupo.

Autoformação
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Analisando o papel do gestor na perspectiva do líder educador e responsável pelo

desenvolvimento das equipes escolares, poderíamos destacar duas competências nesta

dimensão:

Formação e desenvolvimento 
das equipes escolares

Articular o processo de autoformação com a prática

Tomando como pressupostos que, antes de mais nada, toda formação é autoformação e

que a competência se forma na prática de sua profissão, a profissão docente deverá

exercitar a reflexão sobre as práticas. Nos lócus da própria escola, o docente se

desenvolve e aprende. O gestor, como líder educador, precisa desenvolver-se na

capacidade de articular o processo de autoformação dos educadores com a

aprendizagem na ação, promovendo a investigação dos problemas da prática sendo ao

mesmo tempo, autores e atores. Tenha como exemplo, o Modelo de desenvolvimento de

gestores na prática, elaborado pela Testo Digital, que prioriza a investigação-ação e a

prática reflexiva sobre desafios reais.
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Formação e desenvolvimento 
das equipes escolares

DESAFIO COTIDIANO

PENSAR A 
SOLUÇÃO

AÇÃO / POR 
EM PRÁTICA

REFLEXÃO

PRODUÇÃO DO 
NOVO CONHECIMENTO

NOVA PRÁTICA
REPENSAR A 

SOLUÇÃO

AÇÃO / POR 
EM PRÁTICA

REFLEXÃO

AMPLIAÇÃO DO 
NOVO CONHECIMENTO

PRÁTICA 
CONSOLIDADA

DESAFIO DESAFIO

Modelo de desenvolvimento de gestores na prática, elaborado pela Testo Digital
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Formação e desenvolvimento 
das equipes escolares

Gerir a formação contínua de sua equipe, considerando uma sociedade em

transformação.

A escola como lócus de formação, onde as equipes que nela trabalham também

aprendem, exige a visão da liderança educadora também no processo de gestão da

formação contínua das equipes. Cada vez mais, a profissão docente precisará

desenvolver-se num cenário de mudanças e, até, de reinvenção da própria profissão e do

papel da escola. Por isso, nem todo modelo de formação se mostra particularmente

eficiente neste contexto, em que deve-se ir além das práticas de formação tradicionais. Na

perspectiva da liderança educadora, o gestor escolar precisa reconsiderar esta formação

contínua, agora na perspectiva do desenvolvimento profissional aliado aos sistemas de

relações, comunicação e outros elementos não formativos, pois embora essencial, a

formação é essencial, não é o único meio de desenvolvimento profissional do professor.
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Na perspectiva da liderança educadora, a dimensão da transformação educativa e da

introdução de inovações na cultura escolar requer que o gestor seja capaz de apontar

caminhos, de inspirar e de afinar os valores compartilhados pela equipe.

Mapear as conexões e influências da cultura digital

No horizonte de inovação e transformação educativa, a cultura digital está sempre presente.
Entendida como um fenômeno social que influencia e modela a nossa interação na sociedade,
ela evolui e cresce na medida em que vai sendo moldada pelas nossas práticas e o avanço da
tecnologia.

A liderança educadora tem o papel de provocar a proposta educativa em relação às práticas
instituídas, buscando promover p debate e a reflexão não apenas sobre “o que fazemos” mas “por
que fazemos o que fazemos”. Imersos no ativismo cotidiano, a escola deixa de promover
mudanças. O gestor, no papel de líder educador, ao mapear as conexões com a cultura digital,
aponta tendências e provoca o diálogo da comunidade escolar sobre o Projeto Educativo no
sentido de possibilitar que ela atue sobre as práticas da cultura digital e não apenas que
consuma passivamente conteúdo tecnológico. Deste modo, a liderança abrirá espaço para que a
comunidade educativa possa apropriar-se de modo crítico, de inovações educativas sempre que
contribuam na formação humana proposta nos princípios e valores de seu Projeto Político
Pedagógico.

Inovação e Transformação educativa
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Podemos dizer que a cultura vigente se modifica quando as atitudes, os valores, a liderança,

se manifestam de modo consistente ao longo do tempo, sempre apoiados por mecanismos

de gestão adequados. Então, sendo a instituição escolar um ambiente de produção contínua

de conhecimentos e desenvolvimento de competências, todos os seus membros devem estar

envolvidos na construção de práticas e vivencias de aprendizagem contínua, não apenas os

estudantes. A liderança educadora sempre assumirá como prioritário um projeto que

promova uma cultura de aprendizagem contínua e o engajamento social de toda a

comunidade na implementação deste projeto.

Engajamento social

A liderança educadora diferença-se pela capacidade de construção de equipes e de

ambientes favorecedores do engajamento social de estudantes, famílias,

educadores e comunidade. Estreitar a interação e o relacionamento, reconhecer as

potencialidades dos liderados e os valores e criar ambientes favoráveis para que as

pessoas concentrem sua energia, trabalhem com tranquilidade e sintam-se

confiantes em relação ao que tem que fazer aceleram os avanços na

implementação dos projetos prioritários.

Cultura de aprendizagem contínua
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Promover a cultura de aprendizagem contínua

Algumas vezes observamos que os líderes demonstram comportamentos

opostos aos que são declarados ou requeridos, emitindo sinais contraditórios

nas práticas cotidianas da escola. Por isso, as ferramentas para intervir na

cultura escolar e promover uma cultura de aprendizagem contínua conta com

mecanismos de gestão relacionados ao reconhecimento, ao desempenho,

mas não basta premiar o correto. A liderança educadora participa como

protagonista junto com os demais membros da equipe, da construção e

sustentação de uma cultura que estimule a aprendizagem e a

profissionalização docente. Abre espaços para a constituição de uma

autonomia profissional compartilhada desenvolvendo as capacidades de

aprendizagem, de colaboração e convivência, participando ativamente da

escolha de problemas da prática para investigação, reflexão e solução.

Cultura de aprendizagem contínua



Em síntese, a formação e o desenvolvimento 
da liderança na perspectiva educadora, 

assim como o desenvolvimento das equipes, 
deve ter como eixo fundamental 

a reflexão sobre sua prática 
num movimento de constante autoavaliação. 



Desenvolver-se profissionalmente é 

um processo evolutivo essencial na 

constituição da identidade profissional, 

sendo que ela não é estável nem 

inerente senão resultado de um 

equilíbrio dinâmico. 

Por acreditarmos neste 

processo evolutivo,  desenvolvemos 

programas que promovem esta 

perspectiva da gestão, da liderança e da 

inovação educativa, aliado a um 

modelo indagativo de pesquisa-ação 

em ambientes colaborativos.
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http://www.contactoslatinoamerica.com/sitePT/ar_empresarial2.htm
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Atividade 1 - Concurso de práticas CODINORP 

Testo Digital <atendimento@testodigital.com.br> 

 
 

Testo Digital <atendimento@testodigital.com.br> 8 de novembro de 2019 15:14 
Cco: ESCOLAPARIGOTBVP@hotmail.com, ESCOLA.ALCENIRA@gmail.com, 
ESCOLADRJOSEMARCELINO@hotmail.com, PATIMARCELINO2010@hotmail.com, 
FABIANAEDUCADORA2011@hotmail.com, PORUNGABAROCHA@hotmail.com, 
GLAUCILENEAGOSTINHP2010@hotmail.com, BRUNAMARALCOSTA@hotmail.com, IVONETESANTOS@outlook.com, 
TANIABRUSSOLO@outlook.com, ADRILOTTI@outlook.com, NASCIMENTOCIDA16@gmail.com, 
SOLANGELIDUINO@hotmail.com, PROFMARIASANDRA@hotmail.com, SERGIOIMPORTSEGUROS@hotmail.com 

 
Estimado(a) Diretor(a), 

 
Foi um prazer contar com sua participação no 1º Workshop - O papel do diretor como gestor da comunidade escolar: 
liderança educadora. 

 
Sou Heloiza Ramos, e estarei disponível para acompanhá-lo(a) nesta fase virtual. 

 
Encaminho a Atividade 1 - Concurso de práticas CODINORP, que lhe permitirá exercitar as competências da 
Liderança Educadora e Gestão do cotidiano. 
Peço a gentileza que envie esta Atividade preenchida para este mesmo e-mail (atendimento@testodigital.com.br), 
até o dia 14/11/2019 (quinta-feira). 

 
ATENÇÃO: Essa atividade é para ser feita pelos Diretores do Ensino Fundamental. 
Se você é Diretor(a) da Educação infantil, desconsidere este e-mail. 

 
Necessitando de suporte, estarei à disposição. 

Atenciosamente, 

Heloiza Helena Ramos 
 

 

CODINORP - Atividade 1 - Concurso de práticas CODINORP.docx 
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Testo Digital <atendimento@testodigital.com.br>

Atividade 2 - Painel A escola que queremos CODINORP

Testo Digital <atendimento@testodigital.com.br> 13 de novembro de 2019 17:15
Cco: cmeireinopequenino@hotmail.com, irosmunda714@hotmail.com, lucianatenan@outlook.com,
cmeijoseoguido@yahoo.com.br

Estimada Diretora,

Sou Heloiza Ramos, e estarei disponível para acompanhá-lo(a) nesta fase virtual, onde teremos 3 Atividades:

Atividade 1 - Concurso de práticas (direcionada apenas para Diretores do Ensino Fundamental)
Atividade 2 - Painel A escola que queremos
Atividade 3 - Modelo de Gestão

Para não sobrecarregar o envio de e-mail, enviaremos as atividades com um determinado intervalo de tempo. A
Atividade 1 (direcionada apenas para o Ensino fundamental) foi enviada anteriormente.

Neste momento, encaminho a Atividade 2 - Painel A escola que queremos, que lhe permitirá exercitar a visão de
futuro e valores. Este será um exercício para desenvolver suas competências como Líder Educador na sua escola.

ATENÇÃO:
- Produzam juntos um painel e exponham no 2º Workshop do Ciclo de Formação Continuada, no dia 21/11/2019.
- Lembre de colocar o nome da sua escola e município.
- Esta atividade é para ser realizada pelas equipes gestoras da Educação infantil e Ensino Fundamental, e será
utilizada na certificação.

Necessitando de suporte, estarei à disposição.

Atenciosamente,

Heloiza Helena Ramos

-- 

CODINORP - Atividade 2 - Painel A Escola que queremos.docx
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Testo Digital <atendimento@testodigital.com.br>

Atividade 3 - Modelo de Gestão - CODINORP

Testo Digital <atendimento@testodigital.com.br> 13 de novembro de 2019 17:17
Cco: cmeireinopequenino@hotmail.com, irosmunda714@hotmail.com, lucianatenan@outlook.com,
cmeijoseoguido@yahoo.com.br

Estimada Diretora,

Anexa a  Atividade 3 - Modelo de Gestão.
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns minutos e junto com seu coordenador
escolar pensar um pouco sobre a forma como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias.

ATENÇÃO: Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail atendimento@testodigital.com.br até
dia 19/11/2019 para valer os pontos na certificação.

Atividades neste período virtual:

Atividade 1 - Concurso de práticas (direcionada apenas para Diretores do Ensino Fundamental) - enviada
anteriormente
Atividade 2 - Painel A escola que queremos - enviada  anteriormente  
Atividade 3 - Modelo de Gestão - anexa neste e-mail

Necessitando de suporte, estarei à disposição.

Abra o anexo abaixo para acessar a Atividade.

Atenciosamente,

Heloiza Helena Ramos

-- 

CODINORP - Atividade 3 - Modelo de Gestão.docx
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Atividade 1 - Concurso de práticas CODINORP 

 
NOME: Insira seu nome completo 

Escola: Insira o nome da escola       

Município: Insira o nome do município 

 
Esta atividade lhe permitirá exercitar as competências da Liderança Educadora e 

Gestão do cotidiano. 
 

Será um exercício muito importante para que você possa perceber seu desempenho 

nesta dimensão e autoavaliar-se novamente. Assuma-o como uma oportunidade de 

aprendizagem no seu papel de líder da comunidade escolar. 

 
O desafio que você tem é contar com todos os projetos que seus alunos desenvolveram para 

a Feira de Ciências de sua escola, inscritos no concurso Melhores Práticas do CODINORP. 
 

Quantos projetos você tem  

inscrito hoje 

08/11/2019 

Quantos projetos inscritos no fechamento 

do prazo de inscrição 

19/11/2019 

00 00 
projetos inscritos no Concurso projetos inscritos no Concurso 

 

 
Quais competências mobilizou para conseguir este resultado? Assinale as opções. 
 

Competências só se manifestam na ação. Por isso, diga o que fez exatamente ao lado de 

cada uma das competências. Explique em detalhe as ações que você fez para conseguir 

esse resultado. 

 

 
Planejamento 

orientado às 

competências  

Insira o texto aqui 

 
Criar ambiente 

motivador/ 

engajamento 

Insira o texto aqui 

 Melhoria Contínua  Insira o texto aqui 

 
Desenvolver Cultura 

de aprendizagem 

contínua  

Insira o texto aqui 

 
Experimentar novas 

soluções  
Insira o texto aqui 

  
O prazo de devolução desta Atividade é 19/11/2019. 

Por favor envie esta Atividade preenchida para atendimento@testodigital.com.br 
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Atividade 2 – Painel A Escola que queremos  

 
Esta atividade lhe permitirá exercitar a visão de futuro e valores. 

Este será um exercício para desenvolver suas competências como Líder Educador 

na sua escola. 
 

 
Planeje com o Coordenador Pedagógico um ou alguns momentos coletivos, para criar 

uma visão conjunta dos valores compartilhados pelas pessoas da escola e que desejam 

construir juntos.  

 

Reúna o coletivo e dirija dinâmicas para construir juntos essa visão e valores da escola.  

 
   

Produzam juntos um painel e exponham no 2º Workshop do Ciclo de 

Formação Continuada, no dia 21/11/2019. 

 

Lembre de colocar o nome da sua escola e município. 

 

Esta atividade é para ser realizada pelas equipes gestoras da Educação 

infantil e Ensino Fundamental. 

 

 

Dica de realização: 

A visão da escola expressa a percepção que ela tem de si mesma, de sua história, do 

seu momento atual e do direcionamento do seu futuro. Crie condições para que a 

comunidade escolar na qual você dirige, construa uma visão de futuro e um conjunto 

de valores que possam orientar o trabalho de todos em qualquer área (administrativa, 

pedagógica, de relacionamentos etc.). 

 

 

Para construir essa visão, reflitam juntos sobre: 

 

a) Qual o conjunto de valores que permeia todas as atividades e relações que 

acontecem na escola, ou seja, explicite as convicções que defendem. Para isto 

podem usar dinâmicas como o World Café vivenciado no 1º Workshop.  
(https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3116723/mod_resource/content/1/world-cafc3a9.pdf) 
 

b) Para definir sua visão de futuro pense nos seguintes pontos: 

o que tipo de escola se deseja ter no futuro? 

o o que se quer que as pessoas falem da escola como resultado do trabalho 

o conjunto? 

o quais valores são importantes para a escola? 

o de que modo essa visão representa os interesses dos clientes da escola e 

os valores que a comunidade escolar defende? 

o como será a escola quando se atingir essa visão? 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3116723/mod_resource/content/1/world-cafc3a9.pdf
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o que tipo de escola desejam ter no futuro.  

 

c) Exemplos de valores: 

 

Os valores identificados pela Escola Anísio Teixeira foram os seguintes: 

 

1. Excelência - Buscamos incessantemente a qualidade em tudo o que fazemos 

em nossa escola. 

2. Inovação - Incentivamos a busca de soluções criativas e inovadoras na 

solução dos desafios. 

3. Respeito - Respeitamos a dignidade e os direitos de cada pessoa em nossa 

escola. 

4. Participação - Trabalhamos em equipe, com forte senso de comprometimento 

e solidariedade. 

 

Alguns exemplos de valores defendidos por outras escolas: 

 

Igualdade – Tratamos com equidade nossos alunos e colaboradores, respeitando 

as necessidades e a capacidade de cada um. 

Valorização – Incentivamos, valorizamos e reconhecemos as contribuições 

individuais e coletivas de nossos alunos e colaboradores. 

Ética – Trabalhamos com elevado senso de compromisso, seriedade e respeito 

em todas as nossas ações. 

Solidariedade – Valorizamos o espírito coletivo, comprometimento e 

colaboração no alcance dos objetivos institucionais. 

Transparência – Orgulhamo-nos de ter uma comunicação aberta e honesta. 

Criatividade – Apoiamos a criatividade e a inovação individuais, valorizando as 

ações empreendedoras, criativas e flexíveis. 

 

d) Exemplos de visão de futuro: 

 

A Escola Anísio Teixeira definiu como visão de futuro: 

 

Seremos uma escola reconhecida em todo o território nacional pela excelência de 

nossas práticas educativas, pelo trabalho participativo, comprometido, criativo e 

inovador de nossa equipe, e pelo respeito dispensado aos nossos alunos, pais e 

colaboradores. 

 

Alguns exemplos de visão de futuro de outras escolas: 

 

• Seremos uma escola de referência no país pela qualidade do ensino que 

ministramos, pela maneira como atendemos nossos alunos e pela 

competência profissional de nossa equipe. 
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• Nossa escola será reconhecida em nosso estado pela qualidade do ensino 

ministrado, pelo respeito e valorização dos nossos alunos e colaboradores e 

pela nossa responsabilidade social. 

 

• Realizaremos nosso trabalho de maneira eficaz, segura e responsável, 

respeitando nossos alunos, pais, colaboradores, comunidade e o interesse 

público. 

 

• Seremos reconhecidos em nossa região pela qualidade do ensino que 

oferecemos e pela união e criatividade de nossa equipe. 

 

• Seremos uma escola voltada para a qualidade no atendimento a todos os 

que necessitem de nossos serviços. 

 

A visão de futuro raramente muda, é estável. Deve ser capaz de, num único parágrafo, 

esclarecer a qualquer pessoa, de dentro ou fora da escola, o que se pretende fazer. 

Deve-se evitar que o seu enunciado seja genérico, sem identidade própria, ou seja, 

aplicável a qualquer escola indistintamente. A visão de futuro é única para cada 

escola, refletindo suas próprias especificidades. 

 

 

 

 
Obs.: Essa atividade será utilizada na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Insira seu nome completo 

Escola: Insira o nome da escola       

Município: Insira o nome do município 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Texto Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

Escreva sua resposta aqui 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Escreva sua resposta aqui 

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 1 - Concurso de práticas CODINORP 

 
NOME: Lucila Palla Borghi e Neuza Maria Leal Tonin 

Escola: Monteiro Lobato       

Município: Miraselva 

 
Esta atividade lhe permitirá exercitar as competências da Liderança Educadora e 

Gestão do cotidiano. 
 

Será um exercício muito importante para que você possa perceber seu desempenho 

nesta dimensão e autoavaliar-se novamente. Assuma-o como uma oportunidade de 

aprendizagem no seu papel de líder da comunidade escolar. 

 
O desafio que você tem é contar com todos os projetos que seus alunos desenvolveram 

para a Feira de Ciências de sua escola, inscritos no concurso Melhores Práticas do 

CODINORP. 
 

Quantos projetos você tem  

inscrito hoje 

08/11/2019 

Quantos projetos inscritos no fechamento 

do prazo de inscrição 

19/11/2019 

00 02 
projetos inscritos no Concurso projetos inscritos no Concurso 

 

 
Quais competências mobilizou para conseguir este resultado? Assinale as opções. 
 

Competências só se manifestam na ação. Por isso, diga o que fez exatamente ao lado de 

cada uma das competências. Explique em detalhe as ações que você fez para conseguir 

esse resultado. 

 

X 
Planejamento 

orientado às 

competências  

Orientando as competências de cada tema, unidades temáticas e 

habilidades. 

X 
Criar ambiente 

motivador/ 

engajamento 

Promovendo Pesquisas, palestras e atividades extraclasse. 

 Melhoria Contínua  Insira o texto aqui 

X 
Desenvolver Cultura 

de aprendizagem 

contínua  

Incentivo quanto ao uso de tecnologias para estar sempre atualizado. 

X 
Experimentar novas 

soluções  
Arriscar novas práticas sem medo. 

  
O prazo de devolução desta Atividade é 19/11/2019. 

Por favor envie esta Atividade preenchida para atendimento@testodigital.com.br 
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Atividade 1 - Concurso de práticas CODINORP 

 
NOME: Rosemeire Marques de Oliveira 

Escola: Escola Municipal Parigot de Souza – E.I.E.F.      

Município: Bela Vista do Paraíso - Pr 

 
Esta atividade lhe permitirá exercitar as competências da Liderança Educadora e 

Gestão do cotidiano. 
 

Será um exercício muito importante para que você possa perceber seu desempenho 

nesta dimensão e autoavaliar-se novamente. Assuma-o como uma oportunidade de 

aprendizagem no seu papel de líder da comunidade escolar. 

 
O desafio que você tem é contar com todos os projetos que seus alunos desenvolveram 

para a Feira de Ciências de sua escola, inscritos no concurso Melhores Práticas do 

CODINORP. 
 

Quantos projetos você tem  

inscrito hoje 

08/11/2019 

Quantos projetos inscritos no fechamento 

do prazo de inscrição 

12/11/2019 

00 04 
projetos inscritos no Concurso projetos inscritos no Concurso 

 

 
Quais competências mobilizou para conseguir este resultado? Assinale as opções. 
 

Competências só se manifestam na ação. Por isso, diga o que fez exatamente ao lado de 

cada uma das competências. Explique em detalhe as ações que você fez para conseguir 

esse resultado. 

 

 
Planejamento 

orientado às 

competências  

Reuni a Equipe Pedagógica, para fazermos um levantamento dos 

trabalhos realizados em sala por cada série, discutimos a importância da 

realização da Feira de Ciências, alinhamos os projetos trabalhados em 

sala e distribuímos a função de cada membro da equipe para 

conseguirmos realizar este Evento. 

 
Criar ambiente 

motivador/ 

engajamento 

As Pedagogas sentaram com o professor de cada série, orientando 

como realizar a  inscrição no Portal Ciência Hoje – CODINORP e 

lembraram do prazo através do aplicativo Whatsapp.  

 Melhoria Contínua  

Em conjunto escolhemos o melhor caminho para realizar a Feira de 

Ciência, primeiramente utilizando  materiais reaproveitáveis causando o 

mínimo de impacto ao ambiente ao final da Feira.  E produzindo 

experimentos significativos para o cotidiano dos alunos. 

 
Desenvolver Cultura 

de aprendizagem 

contínua  

Além do trabalho realizado com o material didático Maxi, os alunos 

foram estimulados a buscar outros conhecimentos sobre o assunto no 

Porta do Ciência Hoje – CODINORP. 

 
Experimentar novas 

soluções  

Estimular os professores a usar o Portal Ciência Hoje – CODINORP, 

estimulando o uso da cultura digital e diminuindo o impacto gerado 

pela produção de resíduos da impressão de documentos, utilizando a TV 

e o Data show para apresentar os textos informativos. 

  
O prazo de devolução desta Atividade é 12/11/2019. 

Por favor envie esta Atividade preenchida para atendimento@testodigital.com.br 
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Atividade 1 - Concurso de práticas CODINORP 
 
NOME: Maria Sandra da Silva Oliveira 
Escola: Municipal Prefeito Afonso Belenda       
Município: Centenario do Sul 

 
 

Quantos projetos você tem  

inscrito hoje 
08/11/2019 

Quantos projetos inscritos no fechamento 

do prazo de inscrição 
12/11/2019 

01 01 
projetos inscritos no Concurso projetos inscritos no Concurso 

 

 

 
Planejamento 

orientado às 

competências  

Promover a visão abrangente do trabalho educacional e nortear suas 
ações para promover a aprendizagem e formar alunos. Orientar as  
ações atraves do espirito construtivo de superação das dificuldades e 
desafios, voltados para a aprendizagem e formação dos alunos. 

 
Criar ambiente 
motivador/ 

engajamento 

Oferecer um ambiente agradavel, estavel onde o profissional sinta 
vontade de querer alcançar seus objetivos, metas, sonhos e interesses 
pessoais. E necessario uma comunicação onde haja troca de 
informação e transparencia. 

 Melhoria Contínua  

Alcançar quaisquer resultado depende de um plano estrategico 
definido e claro a ser seguido. As metas alavancam a motivação dos 
colaboradores desde que sejam trabalhadas e orientadas a um destino 
que faça sentido. 

 
Desenvolver Cultura 
de aprendizagem 

contínua  

Criar uma cultura de feedback, e uma forma de reconhecer a 
importancia de cada um na escola. A pratica deve ter como objetivo a 
construção de melhoras continuas atraves de uma comunicação direta 
e transparente. 

 
Experimentar novas 

soluções  

Traçar metas, dando espaço para sugestões e se atentando as 
necessidades, contribui com o sucesso do projeto e alcance do 
resultado. 
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Atividade 1 - Concurso de práticas CODINORP 

 
NOME: DIRCE RICARDO RAMOS 

Escola: MUNICIPAL IRMÃ OSMUNDA ENSUNO FUNDAMENTAL     

  

Município:  CENTENÁRIO DO SUL 

 
Esta atividade lhe permitirá exercitar as competências da Liderança Educadora e 

Gestão do cotidiano. 
 

Será um exercício muito importante para que você possa perceber seu desempenho 

nesta dimensão e autoavaliar-se novamente. Assuma-o como uma oportunidade de 

aprendizagem no seu papel de líder da comunidade escolar. 

 
O desafio que você tem é contar com todos os projetos que seus alunos desenvolveram 

para a Feira de Ciências de sua escola, inscritos no concurso Melhores Práticas do 

CODINORP. 
 

Quantos projetos você tem 

inscrito hoje 

08/11/2019 

Quantos projetos inscritos no fechamento 

do prazo de inscrição 

12/11/2019 

00 00 
projetos inscritos no Concurso projetos inscritos no Concurso 

 

 
Quais competências mobilizou para conseguir este resultado? Assinale as opções. 
 

Competências só se manifestam na ação. Por isso, diga o que fez exatamente ao lado de 

cada uma das competências. Explique em detalhe as ações que você fez para conseguir 

esse resultado. 

 

 
Planejamento orientado 

às competências  

Reuniões para discutir e desenvolvimento do projeto com sugestões de 

práticas para elaboração do projeto. 

 
Criar ambiente 

motivador/engajamento 

Motivamos através de práticas já vivenciadas por outros professores, 

propondo ajuda, pesquisando juntos, dando sugestões. 

 Melhoria Contínua  
Buscamos melhorias contínua incentivando para que nossa escola se 

sobre saia e nossos alunos sejam bem preparados para a vida. 

 
Desenvolver Cultura de 

aprendizagem contínua  

Nunca se aprende tudo, estamos em constante processo de 

aprendizagem. 

 
Experimentar novas 

soluções  

O novo sempre é bem vindo, principalmente quando se está inserido 

na educação. 

 
O prazo de devolução desta Atividade é 12/11/2019. 

Por favor envie esta Atividade preenchida para atendimento@testodigital.com.br 
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Atividade 1 - Concurso de práticas CODINORP 

 
NOME:Bruna Aparecida do Amaral Costa 

Escola: Escola Municipal Aníbal Khury Neto – Ensino Fundamental     

Município: Porecatu - Pr 

 
Esta atividade lhe permitirá exercitar as competências da Liderança Educadora e 

Gestão do cotidiano. 
 

Será um exercício muito importante para que você possa perceber seu desempenho 

nesta dimensão e autoavaliar-se novamente. Assuma-o como uma oportunidade de 

aprendizagem no seu papel de líder da comunidade escolar. 

 
O desafio que você tem é contar com todos os projetos que seus alunos desenvolveram 

para a Feira de Ciências de sua escola, inscritos no concurso Melhores Práticas do 

CODINORP. 
 

Quantos projetos você tem 

inscrito hoje 

08/11/2019 

Quantos projetos inscritos no fechamento 

do prazo de inscrição 

12/11/2019 

00 02 
projetos inscritos no Concurso projetos inscritos no Concurso 

 

 
Quais competências mobilizou para conseguir este resultado? Assinale as opções. 
 

Competências só se manifestam na ação. Por isso, diga o que fez exatamente ao lado de 

cada uma das competências. Explique em detalhe as ações que você fez para conseguir 

esse resultado. 

 

X 
Planejamento orientado 

às competências  

FORMAÇÃO/ IMPRESSÃO DE MATERIAIS/ ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL/ 

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO ÀS COMPETENCIAS 

X 
Criar ambiente 

motivador/engajamento 

DANDO SUPORTE DE APOIO PEDAGÓGICO / MOSTRANDO A QUE 

PARCERIA ESTÁ ESTABELECIDA ENTRE TODOS OS AGENTES ESCOLARES/ 

INCENTIVO DIÁRIO E PLANEJAMENTO ORIENTADO 

X Melhoria Contínua  

ORIENTAÇÃO DE RESULTADOS/ ANÁLISE DO CRESCIMENTO 

INTERPESSOAL E INTRAPESSOAL DOS ALUNOS NA APRENDIZAGEM POR 

PROJETOS/ EXPOSIÇÃO DOS PROJETOS COM INDICADOR DE 

RESULTADOS A TODA COMUNIDADE ESCOLAR. 

X 
Desenvolver Cultura de 

aprendizagem contínua  

PROMOÇÃO DE AMBIENTE FORMADOR, CRIANDO POSSIBILIDADE DE 

REFLEXÃO DAS PRÁTICAS DIÁRIAS E BUSCA PELO AUTOCONHECIMENTO 

DE NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO. 

X 
Experimentar novas 

soluções  

ADMINISTRANDO E INSPIRANDO A EQUIPE ESCOLAR NA BUSCA DE 

INOVAÇÕES PARA SUCESSO EDUCACIONAL. 

 
O prazo de devolução desta Atividade é 12/11/2019. 

Por favor, envie esta Atividade preenchida para atendimento@testodigital.com.br 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Maria de Fátima Francolino  

Escola: Escola Municipal Profª  Alcentia Ribeiro de Castro     

  

Município: Bela Vista do Paraíso 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

( x ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Primeiramente, planeja junto com os professores a data, 

horário, pauta, divulga através de bilhete para a 

comunidade a data e horário decidido por todos da 

equipe, depois acompanha as reuniões com os 

professores e pais posteriormente discute os assuntos que 

os pais questionam.  

 

Os pais que não compareceram à reunião, serão  

convocados em um outro momento no dia e horário 

marcado pela equipe pedagógica. 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

Com reuniões e palestras 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

 

Com agradecimentos e mostrando que a participação de todos. 

A escola / comunidade tem que caminhar juntos. 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Rosemaire Aparecida do Rio 

Escola: CMEI Mirna Papi Schmidt       

Município: Bela Vista do Paraiso 
 

Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

( x) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

 

Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 
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Reunião de Pais 

 

Processo: 

 

1-Conversar com os professores para analisar a 

necessidade de inserir os pais na rotina escolar dos filhos 

e a participação dos mesmo em palestras com temas 

necessários para cada faixa etária. 

2-Organização da pauta para a reunião bimestral e 

palestras com temas pertinentes a necessidade das 

turmas (mordidas, a importância do brincar, e outros) e o 

que poderemos oferecer para motivar os pais para que 

sempre estejam presentes, sendo tudo isso com apoio e 

sugestões dos professores. 

3-Convidar os palestrantes através de ofícios e marcar os 

dias e horários das reuniões e palestras mandando 

bilhete com antecedência para que os pais se 

organizem tanto para a reunião de bimestre como para 

as palestras semestrais. 

4-Oragnização do espaço para receber os convidados, 

e acolhe-los com entusiasmo.    

5-Feedback com os professores após as reuniões. 

 

 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

R: Primeiramente entender e explicar a necessidade das ações a serem realizadas para 

o bom andamento do estabelecimento, dessa forma agir com responsabilidade e inserir 

com motivação a comunidade escolar para que possam colaborar na resolução de 

conflitos e cooperar nas tomadas de decisões.  

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

R: A cada atividade desenvolvida coletivamente dar o feedback a todos envolvidos 

mostrando sua importante participação. 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3–Modelo de Gestão 
 

Nome: Fabiana Fernandes dos Santos( Diretora), Andréa de Aquino Turozi 

Constantino(Coordenadora Pedagógica), Eliane Bernadete Reggiane Fabrim dos Santos     

( Coordenadora Pedagógica). 

 Escola: CMEI São Judas Tadeu       

Município: Cafeara-PR 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ouescreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

( x) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Texto Reunião de pais 

           Processo: 

 

1. Convocação emitida pela secretaria; 

2. Acolhida / Local Adequado; 

3. Exposição de trabalhos das crianças; 

4. Expor a pauta/ dialogar sobre a mesma; 

5. Ouvir a opinião e sugestões dos pais; 

6. Tomada de decisões em grupo; 

7. Diálogo dos professores com os pais por turma; 

8. Encerramento e Confraternização. 

 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

R: Para estimular a participação de todos nas reuniões é preciso fazer com que 

compreendam e se conscientizem sobre a importância do papel que cada um exerce 

no processo de ensino/aprendizagem, e se faz necessário que percebam que a 

comunidade escolar não é apenas  aquela que se encontra dentro dos muros da 

escola, sendo de extrema importância o comprometimento de cada um neste 

processo. 

 

Desenho 

 

 

Exemplo: 
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Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

R: Para manter essa participação primeiramente precisa haver confiança, parceria  e 

diálogo entre ambas as partes, é preciso mostrar resultados sobre o que foi discutido 

anteriormente, falar abertamente da realidade do dia-a-dia expondo as conquistas, 

frustrações e os projetos futuros, dividir funções sempre que forem necessárias para 

que assim juntos possamos alcançar os objetivos propostos e idealizados. O respeito 

mútuo e a valorização fazem toda a diferença. 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Aparecida Adélia Camiloti Teixeira 

Escola: CMEI Reino Pequenino       

Município: Miraselva 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se 

organizam para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(X ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 _Uma boa relação escola e família, Diálogo sobre a 

organização do cotidiano escolar, sobre o que e como 

os alunos estão aprendendo e sobre como os pais ou 

responsáveis pode apoiar o trabalho pedagógico da 

escola, pois, isso aumenta significativamente as 

possibilidades de aprendizado.  

_São criadas condições de participação em reuniões 

para que os pais possam  participar de outras instância 

deliberativas da escola. É por meio de construção 

coletiva que se pode transformar práticas.  

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

_ É criado um clima amistoso, que torna a escola mais receptiva, as reuniões são 

prazerosas onde os pais são ouvidos  suas falas são consideradas. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

_São criadas condições para que os pais possam participar das reuniões tornando um 

ambiente de aconchego e carinho conhecendo assim o ambiente escolar 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Viviane dos Santos 

Escola: Centro Municipal de Educação Infantil Ciranda do Saber   

Município: Prado Ferreira - Pr 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(x) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho 

Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola? 

 

R: Através de medidas e parâmetros que indiquem a evolução de toda a conjuntura 

escolar, que demostrem de maneira simples, mas com intencionalidade a capacidade 

pedagógica e a organização de todos os membros pertencentes á estrutura do espaço 

escolar. Delimitar espaços que promovam a interação significativa do corpo docente 

aos pais e toda comunidade, explicitando a real proposição de suas funções e 

congregando junto a eles a parceria que se baseia num trabalho coletivo e 

participativo junto a toda comunidade escolar e demais colaboradores da instituição. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

 

R: Promovendo encontros de sociabilidade e interação conforme os espaços escolares 

e a intencionalidade presente no dia a dia dos educandos e da comunidade em si. 

Valorizar todo desempenho dos educandos face a cada dificuldade perante as áreas 

de conhecimento e amparo no desenvolvimento de ações coletivas de significação e 

ressignificação da importância de aprender. 
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Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Solange de Fatima da Silva 

Escola: Vitória Régia       

Município: Florestópolis 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(  x ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

 Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

A equipe pedagógica realiza um acompanhamento 

diário e individualizado com a necessidade de cada 

professor para que possam organizar e executar o plano 

de ensino e de intervenções para garantir que os 

fundamentos teóricos e práticos contribuam em ensino 

de qualidade. 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

Envolvendo a comunidade nas atividades pedagógicas visando efetivar a participação 

da família com a escola, proporcionando o acesso dos professores com compromisso e 

responsabilidade. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Proporcionar momentos de capacitação e formação continua para que os professores 

sintam se comprometidos e motivados com o trabalho pedagógico  

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Solange de Fatima da Silva 

Escola: Vitória Régia       

Município: Florestópolis 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(  x ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

 Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

A equipe pedagógica realiza um acompanhamento 

diário e individualizado com a necessidade de cada 

professor para que possam organizar e executar o plano 

de ensino e de intervenções para garantir que os 

fundamentos teóricos e práticos contribuam em ensino 

de qualidade. 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

Envolvendo a comunidade nas atividades pedagógicas visando efetivar a participação 

da família com a escola, proporcionando o acesso dos professores com compromisso e 

responsabilidade. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Proporcionar momentos de capacitação e formação continua para que os professores 

sintam se comprometidos e motivados com o trabalho pedagógico  

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 
 



  

 
V E R S Á T I L  
CONSULTORIA  AVANÇADA 

 

Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Marta Helena Santos Cruz 

Escola: CEI Menino Jesus V       

Município: Centenário do Sul 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se 

organizam para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(X ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 _Uma boa relação escola e família, Diálogo sobre a 

organização do cotidiano escolar, sobre o que e como 

os alunos estão aprendendo e sobre como os pais ou 

responsáveis pode apoiar o trabalho pedagógico da 

escola, pois, isso aumenta significativamente as 

possibilidades de aprendizado.  

_São criadas condições de participação em reuniões 

para que os pais possam  participar de outras instância 

deliberativas da escola. É por meio de construção 

coletiva que se pode transformar práticas.  

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

_ É criado um clima amistoso, que torna a escola mais receptiva, as reuniões são 

prazerosas onde os pais são ouvidos  suas falas são consideradas. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

_São criadas condições para que os pais possam participar das reuniões tornando um 

ambiente de aconchego e carinho conhecendo assim o ambiente escolar 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3–Modelo de Gestão 
 

Nome: Bruna Aparecida do Amaral Costa 

Escola: Escola Municipal Aníbal KHury Neto – Ensino Fundamental    

Município: Porecatu - Pr 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ouescreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

( x ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Desenho

 

Exemplo: 

 

 

#Conselho 
de Classe

5. Dar devolutiva 
do desempenho 

dos alunos. ( 
Estudo de casos)

1. Divulgar

2. Socializar 
desempenhos

3.Entender possíveis 
razões para baixo 

desempenho

4.Criar estratégias 
de soluções
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Conselho de classe: 

 

1. Divulgar 

2. Socializar desempenhos 

3. Entender possíveis razões para baixo rendimento 

4. Criar estratégias de solução e desenvolvimento 

5. Dar devolutiva do desempenho dos alunos aos 

pais (Estudos de casos) 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

A maneira de estimular a participação dos agentes escolares é reafirmada através de 

reuniões e projetos que envolvam a comunidade escolar e faça com que cada um 

deles entenda seu importante papel no processo educacional. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Manter e desenvolver a motivação vem da valorização da participação, bem como o 

reconhecimento das melhoras obtidas a partir do momento em que eles passam a ser 

sujeitos ativos. 

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3–Modelo de Gestão 
 

Nome: Maria Sandra da Silva Oliveira 

Escola: Municipal Prefeito Afonso Belenda       

Município: Centenário do Sul 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
  

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se 

organizam para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

( x ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

 

Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Desenho Exemplo: 
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Texto:  - Convite 

            - Pais 

            - Professores 

            - Dinâmica 

            - Fruto de um trabalho, ninguém pode roubar. 

            - Família e Escola, União que faz a diferença. 

 

“ Atrás de cada criança que acredita em si mesma, está 

uma família que acreditou. ” 

             

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

Auxiliando-os em suas necessidades, tendo em vista a importância de serem os aliados 

da escola. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Todos os envolvidos no processo, sem exceção, são igualmente responsáveis pelo 

sucesso da educação de qualidade da escola. 
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Atividade 3–Modelo de Gestão 
 

Nome:HERCÍLIA DA SILVA OLIVEIRA E SILVA 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE      

Município: JAGUAPITÃ 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ouescreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

( x ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Texto 

       Agendar data e horário através de convocação ou 

convite. 

       Fazer o cronograma dos assuntos em pauta. 

       Definir e preparar  o ambiente. 

       Garantir a participação ativa com atrativos. 

       Leitura de um bom texto. 

       Conversação dos projetos e atividades realizadas na 

escola. 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

      * Para ajudar nessas questões, devemos aproximar todos os envolvidos no 

ambiente escolar estreitando os laços com os responsáveis e ouvindo suas opiniões e 

ideias, para a melhoria do ambiente escolar. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

      *  Reconhecendo que cada um que faz parte da escola é importante e 

desempenha um importante papel no ambiente escolar. 

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Marcelei Ferreira Lima Gonçalves 

Escola: Cmei Professor Vicente de Conti       

Município: Porecatu 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se 

organizam para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

( x  ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Texto 

 

COSELHO DE CLASSE  

1-Reunião Avaliativa   

2-Análise das dificuldades de aprendizagens 

 3-Elaboração de Indicativos e estratégias 

4-Aplicação e desenvolvimento das estratégias 

5-Acompanhamento do processo 

   

Na data prevista em calendário e cronograma no Plano 

de Ação é feita uma reunião avaliativa onde os pares 

que participam do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças, discutem e analisam as 

dificuldades destacando e apontando indicativos de 

estratégias que ajudem cada criança avançar e sanar 

as dificuldades. Todo o processo é acompanhado pela 

equipe pedagógica orientando e instrumentalizando os 

envolvidos.  

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

Escreva sua resposta aqui 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Escreva sua resposta aqui 

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

NOME: CLEÓDICE NICOLINO e MARLENE WIEGMANN RONQUE 

Escola: MUNICIPAL PRFª CLÉLIA MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE    

Município: BELA VISTA DO PARAÍSO 

 

Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

( X  ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

CONSELHO DE CLASSE 

 

 

 

 

 

 

  

1-ESCOLA COMO 

UM TODO 

2-CONVERSAÇÃO COM TODOS 

ENVOLVIDOS, TODA EQUIPE 

ESCOLAR 

3-FAZER O PRÉ 

CONSELHO 

4-ATA COM OS PARECERES DE CADA 

ALUNO POR TODOS ENVOLVIDOS EM 

SALA 
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Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

 

COMO PROCURAMOS FAZER UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA, COLOCAMOS TODOS A PAR 

DAS SITUAÇÕES OCORRENTES NO NOSSO COTIDIANO, INFORMANDO-LHES. ASSIM OS 

PROFESSORES SENTEM SEGURANÇA E APOIADOS, NÃO SOMENTE ELES, MAS TODA A 

EQUIPE ESCOLAR. CONTUDO, SE INFORMAMOS OS PAIS E PEDIMOS OPINIÕES, ELES SE 

SENTEM MAIS PRÓXIMOS E ESTIMULADOS QUANTO A ESCOLA, ASSIM COMO OS ALUNOS 

QUANDO PEDIMOS OPINIÕES RELACIONADAS AOS CONTEÚDOS E PREFERÊNCIAS. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

 

Além de repassar as informações de forma adequada, mantê-los informados de todas as 
ocorrências, sempre expondo a importância de todos, o engajamento entre escola, pais, 
professores e funcionários, e que cada qual, nunca estará sozinho perante circunstâncias 
cotidianas, o apoio é fundamental. Assim, deixamos exposto o nosso reconhecimento e 
valorização da participação de todos envolvidos.  
 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 
 

 
O Conselho de Classe da nossa escola  é uma maneira de  
avaliarmos o processo ensino-aprendizagem e discutirmos de 
que maneira solucionar os problemas que aparecem sobre este 
e que estratégias podemos empregar.   
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Insira seu nome completo 

Escola: Insira o nome da escola       

Município: Insira o nome do município 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se 

organizam para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Te 

Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Stella Maris da Silva  

Escola: Municipal São José       

Município:  Centenário do Sul 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a 

porta do cotidiano por uns minutos e junto com seu 

coordenador escolar pensar um pouco sobre a 

forma como fazemos acontecer a gestão da 

escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa 

exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 

19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e 

seu coordenador se organizam para realizar uma destas 

atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para 

representar o seu processo de trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

( x ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho 

sobre a forma que você e seu coordenador se organizam 

para realizar a atividade selecionada. 

 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 



 

 
V E R S Á T I L  
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu 

texto sobre a forma que você e seu coordenador se 

organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Texto 

 

  CONSELHO DE CLASSE 

 

     Nós nos reunimos por bimestre. 

Sentamos com a educadora da 

turma e focamos a nossa 

atenção no educando que tem 

maior dificuldade. Ouvimos com 

atenção seus relatos e também 

suas dificuldades em sanar tais 

problemas. O educador recebe o 

auxílio necessário da equipe em 

todas as situações, desde a 

recuperação na aprendizagem à 

outras situações relacionadas em 

seu contexto escolar e sua vida 

social. Em cima destas situações 

elaboramos atividades que 

ajudam o educador a trabalhar e 

sanar as dificuldades 

encontradas. 

 

 

Exemplo: 

 
Atividade 

aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das 

competências pelo 

diretor 

2 – Elaboração das 

provas 

3 – Validação da 

prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da 

prova pelo professor 

5 – Resultado da prova 

no boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Desenho Exemplo: 

 

 



 

 
V E R S Á T I L  
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Como estimular a participação de professores, 

funcionários, pais, alunos e comunidade na realização 

destas atividades da escola?  

 

R – Primeiro convidamos os pais quando necessário. Pois 

muitas situações são desconhecidas pelos mesmos. 

Levamos os educadores a se conscientizar que 

trabalhando juntos obtemos resultados mais satisfatórios. 

O diálogo, a aproximação da equipe com os 

educadores e com os pais e comunidade em geral 

também são táticas que usamos em nosso trabalho; 

comemorações em datas especiais como: dia das mães, 

festa junina, dia dos pais, dia das crianças e outras 

convidamos os pais e comunidade em geral  para 

participarem e no momento fazemos uma partilha onde 

todos participam.  

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, 

de modo a manter e desenvolver a motivação dessa 

prática? 

 

R- Criando possibilidades que dão a eles direito de opinar 

nas decisões de diversos assuntos relacionados ao 

ambiente escolar e dando uma atenção especial às 

ideias propostas pelos mesmos. 
xto 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

EsR – Primeiro convidamos os pais quando necessário. Pois muitas situações são 

desconhecidas pelos mesmos. Levamos os educadores a se conscientizar que 

trabalhando juntos obtemos resultados mais satisfatórios. O diálogo, a aproximação da 

equipe com os educadores e com os pais e comunidade em geral também são 

táticas que usamos em nosso trabalho; comemorações em datas especiais como: dia 

das mães, festa junina, dia dos pais, dia das crianças e outras convidamos os pais e 

comunidade em geral  para participarem e no momento fazemos uma partilha onde 

todos participam.  

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

R- Criando possibilidades que dão a eles direito de opinar nas decisões de diversos 

assuntos relacionados ao ambiente escolar e dando uma atenção especial às ideias 

propostas pelos mesmos. 
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Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Jaci Dias Rodrigues 
Escola: Centro Municipal de Educação Infantil Recanto da Alegria     
Município: Guaraci PR 
 

Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(* ) Reuniões de pais 

(  ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Tema: reunião com os pais 

• Divulgar reunião com antecedência, pois não há nada mais 

incômodo, quando descobrimos que temos um evento 

importante na última hora. 

• Clareza no comunicado, com a data, o local, horário e se 

possível previsão de término. 

• Mandar a pauta da reunião junto com o comunicado, para 

que a família saiba qual o assunto será tratado. 

• Proporcionar um ambiente agradável, toalha com mesa, um 

vaso no centro, decorar a sala com atividades desenvolvida 

pelas crianças.  

• Música ambiente. 

• Oferecer água, suco, café e biscoito. 

• Descrever a pauta no quadro ou em um cartaz para que a 

família possa acompanhar. 

• Seja pontual. 

• Cumprimentar a todos. 

• Apresentação da equipe: diretor, coordenador, professores. 

• Organize uma dinâmica para quebrar o gelo 

• Fale um assunto de cada vez. 

• Dê a oportunidade dos participantes tirar as dúvidas. 

• Ofereça um ambiente acolhedor. 

• Demonstre que a escola estará sempre aberta para todos, e que 

considera a família como uma parceira da escola. 

• Deixe bem claro que a gestão organizou cada detalhe da reunião  

Com carinho. 

• Finalize agradecendo a presença, e que todos voltem para sua casa  

Em paz. 

• Enquanto a equipe se despede dos pais, coloque um fundo musical. 

 

 

 

Exemplo: 

 
Atividade 

aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das 

competências pelo 

diretor 

2 – Elaboração das 

provas 

3 – Validação da 

prova pelo 

coordenador e 

diretor 

4 – Aplicação da 

prova pelo professor 

5 – Resultado da 

prova no boletim/ 

secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola? 

Fazendo com que toda a comunidade participe das decisões importante da escola, 

através de reuniões. 
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Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Valorizando a participação e o trabalho de todos, agindo com transparência e clareza, 

ouvindo a opinião de todos.  

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome:  MARICE APARECIDA BERNARDE DA SILVA 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ MARCELINO      

Município: BELA VISTA DO PARAÍSO 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

( X) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

         REUNIÕES COLETIVAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

1- REUNIÃO COM OS PROFESSORES EM HORÁRIOS ALTERNADOS OU EM 

HORARIO DE TRABALHO E DISCUTIR SOBRE O TRABALHO PEDAGÓGICO. 

REALIZAR TROCAS DE EXPERIENCIA ENTRE TURMAS.  

2- ELABORAÇÃO DE UM CRONOGRAMA BIMESTRAL PARA AS REUNIÕES. 

3- REUNIÃO PARA DISCUTIR AS METAS QUE QUEREMOS ALCANÇAR NO 

BIMESTRE 

4- VISITA DA DIRETORA E COORDENADORA PARA AVALIAR O RESULTADOS 

ALCANÇADOS  

5- REUNIÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DO TRABALHO REALIZADO 

DURANTE  O BIMESTRE. 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Desenho Exemplo: 

 

 



 

 
V E R S Á T I L  
CONSULTORIA  AVANÇADA 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

ATRAVÉS DE CONVITES PARA CONHECER E DISCUTIRMOS SOBRE OS PROBLEMAS 

EXISTENTES E PROCURAR SOLUCIONÁ-LOS JUNTOS. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

ATRAVÉS DE APRESENTAÇÕES DOS PROJETOS REALIZADOS NA ESCOLA, REUNIÕES E 

COMEMORAÇÕES. 

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Nilva  Aparecida Sanches Zocante 

Escola: Municipal Nilson Ribas – Ensino Fundamental       

Município: Florestópolis 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(X) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Processo: 

01 - Fazer um pré - conselho; 

02 – Ter  diálogo  entre professores, coordenadores pedagógicos e diretor são 

fundamentais para que a escola consiga atingir suas metas e melhorar o desempenho e 

engajamento de todos os alunos, elevando os resultados da instituição de ensino como 

um todo; 

02 - Definir as principais pautas a serem discutidas; 

03 - Manter o foco durante as discussões; 

04 - Propiciar  mudanças tanto na prática  docente como na dinâmica escolar; 

05 - Traça metas para que as mudanças sugeridas sejam efetivamente realizadas; 

06 – E visar sempre: -  Aprendizagem dos alunos 

                                  -  Desempenho dos docentes 

                                  -   Resultados das estratégias de ensino    empregadas 

                                  -  Adequação da organização curricular 

 

 

 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

É importante envolver toda comunidade escolar, valorizando a opinião de cada um e 

como fazer isso? 
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- Trazendo todos para dentro da escola; 

- Com mais reuniões/encontro de pais; 

- Feira de Ciências; 

- Eventos: festa  junina, dia das mães, torneio de futsal dos pais, dia da família na escola, 

projetos em parceria com as famílias eventos culturais... para que conheçam o dia a 

dia da escola e a realidade que as escolas vivem e o ambiente que seus filhos 

frequentam. 

 

 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Tanto a escola como a família cumprem papéis essenciais no processo educativo, 

então precisamos unir forças com as famílias, valorizar saberes locais e organizar ações 

para o desenvolvimento das crianças, essa é a base da relação entre a escola e as 

famílias. 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Jaci Dias Rodrigues 
Escola: Centro Municipal de Educação Infantil Recanto da Alegria     
Município: Guaraci PR 
 

Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(* ) Reuniões de pais 

(  ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Tema: reunião com os pais 

• Divulgar reunião com antecedência, pois não há nada mais 

incômodo, quando descobrimos que temos um evento 

importante na última hora. 

• Clareza no comunicado, com a data, o local, horário e se 

possível previsão de término. 

• Mandar a pauta da reunião junto com o comunicado, para 

que a família saiba qual o assunto será tratado. 

• Proporcionar um ambiente agradável, toalha com mesa, um 

vaso no centro, decorar a sala com atividades desenvolvida 

pelas crianças.  

• Música ambiente. 

• Oferecer água, suco, café e biscoito. 

• Descrever a pauta no quadro ou em um cartaz para que a 

família possa acompanhar. 

• Seja pontual. 

• Cumprimentar a todos. 

• Apresentação da equipe: diretor, coordenador, professores. 

• Organize uma dinâmica para quebrar o gelo 

• Fale um assunto de cada vez. 

• Dê a oportunidade dos participantes tirar as dúvidas. 

• Ofereça um ambiente acolhedor. 

• Demonstre que a escola estará sempre aberta para todos, e que 

considera a família como uma parceira da escola. 

• Deixe bem claro que a gestão organizou cada detalhe da reunião  

Com carinho. 

• Finalize agradecendo a presença, e que todos voltem para sua casa  

Em paz. 

• Enquanto a equipe se despede dos pais, coloque um fundo musical. 

 

 

 

Exemplo: 

 
Atividade 

aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das 

competências pelo 

diretor 

2 – Elaboração das 

provas 

3 – Validação da 

prova pelo 

coordenador e 

diretor 

4 – Aplicação da 

prova pelo professor 

5 – Resultado da 

prova no boletim/ 

secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola? 

Fazendo com que toda a comunidade participe das decisões importante da escola, 

através de reuniões. 
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Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Valorizando a participação e o trabalho de todos, agindo com transparência e clareza, 

ouvindo a opinião de todos.  

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Insira seu nome completo 

Escola: Insira o nome da escola       

Município: Insira o nome do município 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Texto Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

Escreva sua resposta aqui 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Escreva sua resposta aqui 

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Idalina Aparecida Nassigh Soares 

Escola: Centro Municipal de Educação Infantil “Cantinho da Criança”.   

    

Município: Lupionópolis -  Pr/ Distrito Mairá  

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(x ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

• Juntamente com a equipe escolar, se reunimos 

para discutir os problemas, ouvir os relatos dos 

professores sobre a sala, comportamento e parte 

pedagógica dos alunos, também as conquistas e 

projetos futuros a serem desenvolvidos pela 

escola, visando a interação das famílias.  

• Desenvolvemos também dinâmicas para deixar 

um ambiente atrativo. 

• Convidamos os pais oralmente e também através 

de bilhetes. 

• No primeiro momento da reunião, recepcionamos 

as famílias em um ambiente aconchegante e 

tranquilo e aplicar a dinâmica preparada para 

descontrair o local, e para que os participantes 

perceberem a importância da família/escola, 

quando caminham juntos. 

• Em seguida colocar em pauta os fatos citados 

entre a equipe, estando abertos a críticas 

construtivas e também elogios de nosso 

desempenho. 

• Disponibilizamos o material das crianças para os 

pais observarem a parte pedagógica. 

• Agradecemos aos pais pela disponibilidade.  

• Assim observamos que sempre conseguimos vários 

pontos positivos para continuação de nosso 

trabalho, principalmente pela ajuda e a 

colaboração das famílias dos alunos. 

 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

 

Usamos como estimulação o ‘Dialogo’, mostrando para a equipe primeiramente a 

importância de caminhar juntos: Escola/Família e comunidade. 
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E para os pais passamos a segurança e responsabilidade de nosso trabalho, mostrando a 

importância de nosso CMEI. 
 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

A valorização e o reconhecimento para essa motivação vêm de manter essa 

participação do trabalho realizado ao longo dos dias, através das observações diárias 

da comunidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais do estabelecimento. 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Ellen Albino Monthay e Edna de Castro Pereira Oliveira (gestora e 

coordenadora  pedagógica). 

Escola: Centro Municipal de Educação Infantil Rei Davi       

Município: Florestópolis - Paraná 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns minutos e 

junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma como fazemos 

acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam para 

realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(x ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

 

 

Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 Processo de Trabalho: Conselho de Classe 

1- Divulgação da data do conselho de classe de acordo com o calendário escolar 

adequando dias e horários para melhor desenvolvimento do trabalho e organização da 

escola. 

2- Esta reunião se dará ao término de cada bimestre, com o objetivo de analisar diversos 

aspectos do desempenho dos alunos. 

3- Professores são convidados a expor, por meio de discussões, problemas pontuais sobre o 

desenvolvimento de cada aluno de maneira mais individualizada e como este profissional 

tem trabalhado para sanar tais problemas. 

4 -Elaborar em conjunto, novas estratégias para atingir melhores resultados. 

5- Momento para reforçar os valores da instituição e firmar o compromisso com a 

aprendizagem  de modo que os professores empenhem-se em alinhar suas ações para 

atingir seus objetivos . 

6- Fomentar a autoavaliação constante dos professores e equipe pedagógica. 

7- Análise dos resultados obtidos através da implementação dos novas estratégias ( por 

meio de observação e acompanhamento da equipe pedagógica). 
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Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade na 

realização destas atividades da escola?  

Falar sobre a importância da participação de cada membro que compõe a comunidade 

escolar na realização deste conselho, destacando que em nossa escola por se tratar de Ed. 

Infantil, a representação dos alunos será por meio da participação dos pais em reuniões 

bimestrais. Organizar momentos de confraternização e partilha (coffees breaks, dinâmicas, 

apresentações sobre o tema buscando a integração efetiva destes membros no conselho. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e desenvolver a 

motivação dessa prática? 

Promover premiações visando valorizar o empenho de cada professor na melhoria dos 

resultados de sua turma. Buscar meios para divulgar constantemente aos pais o progresso do 

desenvolvimento dos seus filhos por meio de bilhetes, exposição do trabalho dos próprios 

alunos e convidá-los a participar de momentos de integração com seus filhos na instituição 

escolar. 

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Glaucilene Agostinho 

Escola: Escola Municipal Guido Maria Conforti       

Município: Lupionópolis 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

( X ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Reunir os pais/responsáveis das turmas em datas 

separadas para dar melhor devolutiva da aprendizagem 

e maior atenção de toda equipe para suprir as dúvidas e 

questionamentos dos mesmos. 

Buscamos sempre um tema para podermos realizar 

orientações aos pais/responsáveis através da psicóloga e 

nutricionista. 

_ Criar uma pauta 

_ fala da 

direção/coordenação 

_ fala de professor sobre o 

desenvolvimento de 

aprendizagem 

_ fala dos pais/responsáveis 

_ fala da psicóloga/ 

nutricionista 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

Promover na escola um ambiente de participação pelos professores, em conjunto e 

espírito de equipe. 
 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

 Elevando o nível de consciência e transformação da realidade de trabalho sem 

alteração das práticas de relacionamento do sistema de ensino com a escola, criando 

mudanças apenas temporárias nas ações escolares.  

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Patrícia Marcelino da Silva 

Escola: Escola Municipal de Cafeara- Ed.Infantil e Ensino Fundamental   

    

Município: Cafeara 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Texto: Reunião de Pais 

1- Organizar antecipadamente o roteiro do que vai ser 

tratado na reunião; 

2- Enviar pelo menos com uma semana de 

antecedência os convites; 

3- Preparar um local onde todos se sintam acolhidos; 

4- Expor a pauta da reunião; 

5- Ouvir, trocar ideias e dialogar com os pais, professores 

e Coordenadores; 

6- Periodicidade das reuniões; 

7- Registrar ata da reunião; 

8- Após a reunião de pais, avaliar as sugestões e 

questionamentos feitos. 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?  

R= Através da conscientização sobre a importância do papel  que cada um exerce na 

Comunidade escolar, pois é através das reuniões que podemos ouvir, trocar ideias, tirar 

dúvidas, entender como funciona as tomadas de decisões da escola e opinar para que 

sejam as mais corretas, conhecer a realidade da escola e possibilitar o envolvimento no 

processo de ensino aprendizagem através da participação e envolvimento de todos. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

R= Mantendo uma parceria entre escola e comunidade escolar, o que de estrema 

importância. Dialogar sobre a realidade da escola, expor seus anseios, dúvidas, 

responsabilidades e projetos futuros. A valorização de cada um é essencial para a 

construção de uma relação de respeito ente escola, alunos, pais, funcionários, 

professores e Gestor contribui muito para uma educação de qualidade. 
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Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Lucila Palla Borghi e Neuza Maria Leal Tonin 

Escola: Monteiro Lobato       

Município: Miraselva 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se 

organizam para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

( X ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

Texto 

Pré-conselho: levantamento de dados do processo de 

ensino e disponibilização para análise comparativa do 

desempenho, das observações, dos encaminhamentos 

metodológicos. 

 

Conselho de Classe: momento em que todos os 

envolvidos no processo se posicionam frente ao 

diagnóstico e definem em conjunto as decisões que 

favoreçam a aprendizagem dos alunos. 

 

Pós-conselho: momento e que as ações previstas no 

Conselho de Classe são efetivadas. 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

A escola deve constituir uma instância de gestão local, que agremie os familiares e 

comunidade do entorno a fim de envolvê-los no planejamento e execução de ações 

que contribuam para a melhoria tanto da escola, quanto da própria região. A 

realização de um diagnóstico das práticas educativas da escola, um mapeamento 

das oportunidades educativas do território e a elaboração de um plano de ação para 

melhoria da educação na escola na perspectiva da integração escola-comunidade. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Devemos despertar o interesse das famílias, incentivá-las a participarem, acolhê-las. E, 

mais do que tudo, lhes prestar muita atenção. Ouvi-las. 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 
 



  

 
V E R S Á T I L  
CONSULTORIA  AVANÇADA 

 

Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Gláucia Aparecida Bortolassi Alvares 

Escola: Cmei Rita de Cássia Nóbrega Vieira       

Município: Jaguapitã-Pr 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se 

organizam para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

( X) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

1. Definir o roteiro. 

2. Agendar data e horário através do convite. 

3. Preparar o ambiente. 

4. Garantir a participação ativa dos pais na reunião. 

5. Falar da periodicidade dos encontros. 

6. Leitura de um bom texto. 

7. Mostrar o que a escola faz para seu filho. 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

 

       Quanto mais as famílias se envolvem com a educação dos filhos e participam ativamente da vida 

escolar, melhores são os resultados de aprendizagem dos alunos. Esta afirmação é praticamente 

consensual no campo educacional, e não faltam evidências para embasá-la.Tem também impactos 

positivos na melhoria do clima escolar e redução da indisciplina Uma abordagem centrada no ser 

humano começa com empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e imaginar o que 

aquela pessoa sente e vivencia. “Desenvolver essa atitude é uma maneira de trocar um modelo 

baseado apenas no que os educadores pensam que as famílias querem e precisam por uma 

abordagem que considere aquilo que as famílias efetivamente desejam e valorizam”.Para que isso 

ocorra, é necessário criar nas escolas uma cultura de diálogo com os pais ou responsáveis. O diretor 

tem papel central nessa tarefa, mas ela não cabe apenas a ele. Tanto funcionários quanto os 

professores, dos mais novatos aos mais experientes, precisam estar abertos a ouvir as famílias. Estas, 

por sua vez, necessitam também entender o esforço que a equipe da escola realiza para o 

desenvolvimento de seus filhos. Todos precisam ser instados a sair de suas zonas de conforto em 

busca de um entendimento sobre o que é melhor para os estudantes. entre as ações que podem ser 
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atribuídas a este profissional estão: desenvolvimento de práticas que contribuam ativamente para 

intensificar a participação das famílias em reuniões; atendimento de pais ou responsáveis que 

procuram a escola com dúvidas; visitas domiciliares para agir preventivamente no caso de alunos com 

maior risco de evasão; estímulo ao trabalho voluntário de pais e alunos; e apoio à gestão da escola na 

busca de parcerias externas.Outro exemplo de ação interessante nesse sentido e já desenvolvida por 

algumas escolas é a criação de grupos de formação para pais em temas relacionados à escola, aos 

estudantes e mesmo a conteúdos do currículo, permitindo que os pais possam apoiar e orientar 

melhor os filhos. 

 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática?i 
Ser automotivado. Certamente você não motivará ninguém se você próprio demonstrar 
desmotivação. ... 
Valorizar e reconhecer. Valorize e reconheça os resultados sempre. 
Ser positivo e celebre as conquistas. 
 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Ingrid Raquel Nunes Esteves 

Escola: Cmei Rita de Cássia Nóbrega Vieira       

Município: Jaguapitã-Pr 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se 

organizam para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

( X) Reuniões de pais 

(   ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

1. Definir o roteiro. 

2. Agendar data e horário através do convite. 

3. Preparar o ambiente. 

4. Garantir a participação ativa dos pais na reunião. 

5. Falar da periodicidade dos encontros. 

6. Leitura de um bom texto. 

7. Mostrar o que a escola faz para seu filho. 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

 

       Quanto mais as famílias se envolvem com a educação dos filhos e participam ativamente da vida 

escolar, melhores são os resultados de aprendizagem dos alunos. Esta afirmação é praticamente 

consensual no campo educacional, e não faltam evidências para embasá-la.Tem também impactos 

positivos na melhoria do clima escolar e redução da indisciplina Uma abordagem centrada no ser 

humano começa com empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e imaginar o que 

aquela pessoa sente e vivencia. “Desenvolver essa atitude é uma maneira de trocar um modelo 

baseado apenas no que os educadores pensam que as famílias querem e precisam por uma 

abordagem que considere aquilo que as famílias efetivamente desejam e valorizam”.Para que isso 

ocorra, é necessário criar nas escolas uma cultura de diálogo com os pais ou responsáveis. O diretor 

tem papel central nessa tarefa, mas ela não cabe apenas a ele. Tanto funcionários quanto os 

professores, dos mais novatos aos mais experientes, precisam estar abertos a ouvir as famílias. Estas, 

por sua vez, necessitam também entender o esforço que a equipe da escola realiza para o 

desenvolvimento de seus filhos. Todos precisam ser instados a sair de suas zonas de conforto em 

busca de um entendimento sobre o que é melhor para os estudantes. entre as ações que podem ser 
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atribuídas a este profissional estão: desenvolvimento de práticas que contribuam ativamente para 

intensificar a participação das famílias em reuniões; atendimento de pais ou responsáveis que 

procuram a escola com dúvidas; visitas domiciliares para agir preventivamente no caso de alunos com 

maior risco de evasão; estímulo ao trabalho voluntário de pais e alunos; e apoio à gestão da escola na 

busca de parcerias externas.Outro exemplo de ação interessante nesse sentido e já desenvolvida por 

algumas escolas é a criação de grupos de formação para pais em temas relacionados à escola, aos 

estudantes e mesmo a conteúdos do currículo, permitindo que os pais possam apoiar e orientar 

melhor os filhos. 

 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática?i 
Ser automotivado. Certamente você não motivará ninguém se você próprio demonstrar 
desmotivação. ... 
Valorizar e reconhecer. Valorize e reconheça os resultados sempre. 
Ser positivo e celebre as conquistas. 
 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Célia Regina Sardinha Soncin 

Escola: Cmei Maria Thereza Spirandelli       

Município: Porecatu 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se 

organizam para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

( X) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Nas reuniões coletivas no Cmei acontecem da seguinte 

forma: 

 

Recepção e acolhimento individual; 

Momento de espiritualidade (sempre com uma pessoa 

ligada à alguma igreja ou movimento pastoral; 

Dinâmica de grupo, com o objetivo de elevar as 

relações humanas, a valorização e promoção da 

autoestima; 

Apresentação de slides com a pauta de assuntos a 

serem abordados; 

Momento de partilha e exposição de ideias; 

Conclusão dos trabalhos e definição de metas a serem 

atingidas. 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

Escreva sua resposta aqui 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Escreva sua resposta aqui 

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Atividade 3 – Modelo de Gestão  
 

Nome: Célia Regina Sardinha Soncin 

Escola: Cmei Maria Thereza Spirandelli       

Município: Porecatu 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se 

organizam para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

( X) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Nas reuniões coletivas no Cmei acontecem da seguinte 

forma: 

 

Recepção e acolhimento individual; 

Momento de espiritualidade (sempre com uma pessoa 

ligada à alguma igreja ou movimento pastoral; 

Dinâmica de grupo, com o objetivo de elevar as 

relações humanas, a valorização e promoção da 

autoestima; 

Apresentação de slides com a pauta de assuntos a 

serem abordados; 

Momento de partilha e exposição de ideias; 

Conclusão dos trabalhos e definição de metas a serem 

atingidas. 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

Envolver a comunidade escolar na tomada de decisões, promover a escuta fina e 

apurada, proporcionar um diálogo aberto, sincero. Descobrindo juntos novas formas 

de fazer a mesma coisa. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Compartilhar as conquistas e anseios. Construir uma “rede” de relacionamentos. 

Identificar parceiros e convidá-los para desenvolver atividades como oficinas, 

palestras e participação nos projetos desenvolvidos dentro da Instituição. 

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 
 



ATIVIDADE 3 – Modelo de Gestão  

NOME: Direção: Maria Veronica de Carvalho Silva 

Coordenação: Sandra Gloria de Sena 

ESCOLA: Centro de Educação Menino Jesus III 

MUNICÍPIO: Centenário do Sul – Pr  

1)              REUNIÕES COLETIVAS DE TRABALHO PEDAGÓGIGO 

Iniciamos passando informações sobre o funcionamento, rotina e  datas a 

ser seguidas, ajudando na elaboração de planejamento, pareces e livro do 

professor. 

Buscando troca de informações do que deu certo e errado, visando 

alcançar os objetivos para cada faixa etária, para que com a troca de 

informações  todos professores, funcionário, direção e coordenação 

tenham em prática como melhor facilitar o trabalho pedagógico. 

Sempre buscando trabalhar a nossa realidade e especificidade da escola. 

 

 



 

2) Como estimular a participação de professores, funcionários, pais e 

comunidade na realização das atividades da escola? 

Professores e funcionários: Buscamos atende – los dentro do recurso 

oferecido como disponibilidade de materiais, estrutura física, carga 

horária mais flexível.  

Procuramos promover o diálogo de parceria com os professores e 

funcionários. 

Pais e comunidade: Reuniões com os pais ( sempre conscientizando da 

importância da participação deles na escola). 

Envolvemos os pais e comunidade em datas comemorativas. 

 

3) Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a 

manter e desenvolver a motivação dessa prática? 

Pais e comunidade: Mostrando aos pais a melhora aprendizagem quando 

presente na vida escolar do filho. 

Professores e funcionários: Reconhecendo suas práticas pedagógicas, 

elogiando sempre o trabalho e mostrando os resultados conquistados 

através deles. 

Cursos de capacitação para novas metodologias a ser desenvolvidas em 

sala de aula. 

 



NOME: Sonia Maria Sanches de Oliveira 

ESCOLA: Centro Municipal de Educação Infantil José Oguido 

MUNICÍPIO: Prado Ferreira 

 

“REUNIÃO DE PAIS” 

PROCESSO:  

1º - Comunicar aos pais sobre a reunião e a importância da presença dos 
mesmos; 

2º - Na presença dos pais, ao trazer a criança ao CMEI, reforçar o convite/ 
comunicando que precede a data da realização. 

3º - Reunião feeback com os pais; 

4º - Apresentar aos pais os trabalhos desenvolvidos quais os resultados que 
almejamos alcanças com as crianças/Instituição; 

5º - expor aos pais, a importância das vivências diversas para o 
desenvolvimento pleno das crianças. 

6º - Frizar o papel e a colaboração dos pais juntamente com a Instituição na 
vida escolar e social da criança. 

7º - Finalizar a reunião, esclarecendo a ética, a prontidão, e a disponibilidade 
da Instituição pelo bem estar da criança. 

 

REFLEXÃO: 

1 – Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 
comunidade na realização destas atividades na escola? 

R – O trabalho de participação começa com a valorização e participação de 
todos. 

2 – Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 
desenvolver a motivação dessa prática? 

R – Para obter resultados é necessário a manutenção e a continuidade nessas 
práticas: 

Para professores e funcionários serão ofertados cursos de motivação e 
aperfeiçoamento; 



Para pais e comunidade, serão realizadas reuniões, palestras, exposição dos 
trabalhos desenvolvidos na Instituição com transparência e diálogo aberto. 

Prado Ferreira, 19 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

           



 

   

Atividade 3 – Modelo de Gestão   

  

Nome: Rosemeire Marques de Oliveira 

Escola: Escola Municipal Parigot de Souza – E.I.E.F.          

Município: Bela Vista do Paraíso - Pr 

  

Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns minutos 

e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma como 

fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias.  

  

  

  

Você  deverá  enviar  esta  tarefa  exclusivamente  por  e-

mail atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação.  

  

Pense e desenhe (ou escreva o processo) como você e seu coordenador se 

organizam para realizar uma destas atividades na escola:  

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de trabalho:  

(   ) Período de recuperação  

(   ) Reuniões de pais  

( X ) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico  

(   ) Planejamento anual  

(   ) Conselho de classe  

(   ) Acompanhamento na sala de aula  

  

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu coordenador 

se organizam para realizar a atividade selecionada.  
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Desenho  Exemplo:  

  

 
 

  

Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

 

O planejamento tem sido uma etapa cada vez mais 

valorizada em todos as áreas, planejar é assumir as 

responsabilidades de promover os meios para realizar os 

planos traçados. Uma das mais importantes estratégias de 

planejamento são as reuniões pedagógicas. 

O objetivo desses encontros, realizados durante o ano letivo, é 

professor  e coordenadores discutirem e acompanharem o 

andamento e o processo de ensino.  

 

Processo: 

1 – Fazer o cronograma de cada bimestre selecionando os 

principais temas a serem abordados em cada um. 

2 – Agendamento segundo calendário escolar das reuniões 

pedagógicas e possíveis reuniões extras ao calendário 

segundo a necessidade de cada bimestre. 

3 – Planejamento da pauta de cada reunião considerando 

aspectos como finalidade, assunto e tempo. 

4 -  Condução da Reunião pela Equipe Pedagógica e 

ouvindo as necessidades dos professores. Afim de criar 

estratégias para o bom andamento de projetos, avaliações e 

demais demandas escolares. 

5 – Ata da reunião afim de deixar um registro dos assuntos 

discutidos. 

6 – Discussão final e possíveis alinhamentos para o melhor 

andamento dos trabalhos bimestrais garantindo a melhor 

forma de atender os alunos.  

Exemplo:  

  
Atividade aplicação de 

provas  

  
Processo:  
1 – Análise das 

competências pelo diretor  
2 – Elaboração das 

provas 3 – Validação da 

prova pelo coordenador e 

diretor 4 – Aplicação da 

prova pelo professor  
5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria  

  

  



Agora, reflita e escreva sobre:  

  

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade 

na realização destas atividades da escola?   

As reuniões devem ser organizadas com antecedência, serem objetivas, os professores  

devem ser ouvidos e suas opiniões respeitadas, mostrando que a escola é uma equipe 

 e que cada um é uma peça fundamental de uma grande engrenagem. 

  

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e desenvolver a 

motivação dessa prática?  

Ao final das reuniões é sempre importante fazer uma avaliação levantando pontos  

positivos e pontos negativos e buscar nas reuniões seguintes realizar as alterações  

discutidas anteriormente garantindo assim o bom andamento  das mesmas. 

  

  

  

  

  

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos na 

certificação.  

  

  

  

  
Se você escolheu  escrever o processo , insira aqui seu texto sobre a forma que você e  
seu coordenador se organizam para realizar a  atividade selecionada.   
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Atividade 3–Modelo de Gestão 
 

Nome: APARECIDA INÊZ RAMOS DA SILVA 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA ENSINO FUNDAMENTAL    

Município: CENTENÁRIO DO SUL 

 
Esta atividade é um convite para você fechar a porta do cotidiano por uns 

minutos e junto com seu coordenador escolar pensar um pouco sobre a forma 

como fazemos acontecer a gestão da escola todos os dias. 
 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 

 

 

Pense e desenhe (ouescreva o processo) como você e seu coordenador se organizam 

para realizar uma destas atividades na escola: 

 

Escolha UMA das seguintes atividades na escola para representar o seu processo de 

trabalho: 

(   ) Período de recuperação 

(   ) Reuniões de pais 

(X) Reuniões coletivas de trabalho pedagógico 

(   ) Planejamento anual 

(   ) Conselho de classe 

(   ) Acompanhamento na sala de aula 

 

Se você escolheu desenhar, insira aqui seu desenho sobre a forma que você e seu 

coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

 

Desenho Exemplo: 
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Se você escolheu escrever o processo, insira aqui seu texto sobre a forma que você e 

seu coordenador se organizam para realizar a atividade selecionada. 

 

1 – fazer um levantamento junto às  professoras sobre 

quais as dificuldades enfrentadas em sala de aula nos 

conteúdos trabalhados 

2 – cruzar os dados levantados e preparar a pauta da 

reunião 

3 – durante a reunião, elaborar coletivamente estratégias 

para trabalhar esses conteúdos através de trocas de 

experiências, sugestões de atividades concretas, lúdicas, 

e período de duração 

4 – colocar as estratégias elaboradas em ação por todos 

na escola, professores, coordenadores, estagiários, pais,  

5 – coletar os resultados obtidos analisando pontos 

positivos e negativos 

6 – retomar o trabalho, se necessário 

Exemplo: 

 
Atividade aplicação de 

provas 

 

Processo: 

1 – Análise das competências 

pelo diretor 

2 – Elaboração das provas 

3 – Validação da prova pelo 

coordenador e diretor 

4 – Aplicação da prova pelo 

professor 

5 – Resultado da prova no 

boletim/ secretaria 

 

 

Agora, reflita e escreva sobre: 

 

Como estimular a participação de professores, funcionários, pais, alunos e 

comunidade na realização destas atividades da escola?  

Uma escola não se faz sozinha. Para desenvolver um trabalho pedagógico de 

qualidade é necessário a conscientização de todos. 

 

Como podem valorizar e reconhecer essa participação, de modo a manter e 

desenvolver a motivação dessa prática? 

Mostrar os resultados obtidos com o trabalho desenvolvido, ouvir sugestões, abrir 

espaço para que todos os envolvidos possam falar, e com isso melhorar cada vez mais 

o trabalho desenvolvido. 

 

 

 

 
 

Você deverá enviar esta tarefa exclusivamente por e-mail 

atendimento@testodigital.com.br até dia 19/11/2019 para valer os pontos 

na certificação. 
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Mapeando as competências das  

equipes gestoras 
Um compromisso com os resultados 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019/2020 

 

2º WORKSHOP 

21 de novembro de 2019 – Londrina/PR 

 

 

 

 
  

Balanço de competências: autopercepção e autoavaliação 

de competências na metodologia Almagesto 4D 
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Agenda do dia WS 2 

Coordenadores e Diretores 

 

Horário Ação 

10h às 12h >> Exposição  
- A escola que queremos 

Painéis com a visão e os valores de cada escola integrante da rede 

Codinorp 

 
Responsabilidade dinamizar: Equipe Codinorp 

 
Documentação da atividade: fotografia para constância e feedback 

da atividade - Testo Digital 

 
Sala de apoio: 30 minutos antes do início do Workshop 2  
>> Capacitação dos Anfitriões de Mesa 
- Os 14 diretores selecionados com Nabil (a lista está com ele) serão 

capacitados para trabalhar como anfitriões de mesa numa sala de apoio. 
 
- Eles devem receber o Guia do anfitrião digital uns 2 dias antes, sinalizando 

no e-mail que leiam e especialmente o tópico do “objeto da palavra”, 

escolham algum objeto pessoal e levem no dia para servir de objeto da 

palavra. E que serão capacitados para agir durante o WS 2 como anfitriões 

30 minutos antes do evento. (repensar)  

13h >> Credenciamento 
- Acolhida e boas vindas - Secretário Regional Amauri Monge 

 
- Abertura - Sr Nabil Onaissi - Presidente do Instituto Lótus 

13h20  >> Café das Equipes Gestoras 
- Atividade desenvolvida com a metodologia world café adaptada.  

 
1 Questão: Competência 
Melhoria Contínua 

Planejar, implementar, monitorar e avaliar ações de melhoria contínua 

do desempenho dos alunos conforme avaliação de resultados de 

aprendizagem, indicadores e metas de melhoria progressiva 

acordadas em rede/ sistema. 
 
2 Questão: Competência 
Desenvolver Cultura de aprendizagem contínua 

Desenvolver ações que promovam uma cultura de aprendizagem 

contínua na escola, otimizando a formação em serviço com a reflexão 

sobre os problemas da prática e impulsionando o engajamento social 
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de toda a comunidade na implementação do projeto educativo e 

conquista das metas da rede. 

3 Questão: Competência 
Planejamento orientado a competências 

Construir planos de trabalho com as equipes da escola orientados a 

melhoria efetiva das práticas docentes, incorporando metodologias 

ativas e foco nos resultados de aprendizagem e desenvolvimento de 

competências dos alunos.  
  
4 Questão: Competência 
Criar ambiente motivador/engajamento 

Criar um ambiente estimulante e motivador para que as pessoas 

concentram sua energia em torno dos projetos prioritários orientados 

por elevadas expectativas de aprendizagem e se engajem na 

melhoria dos processos de aprendizagem e seus resultados.  

  
5 Questão: Experimentar novas soluções 

Experimentar novas ideias para resolver problemas recorrentes 

trabalhando em equipe com os educadores, reconhecendo 

oportunidades de mudança e propondo soluções criativas e assertivas 

para melhorar as aprendizagens e transformar a cultura da escola. 

  

15h >> Balanço das competências dos Coordenadores escolares 
- A partir deste conhecimento sobre cada competência, autoavaliação 

dos Coordenadores Pedagógicos.  

17h >> As marcas da escola nos modelos de gestão 
- Vamos criar nosso modelo (a partir da atividade online)  

 
- Criar uma linha de tempo  

Onde você andou - vamos fazer um balanço de experiências de sua 

trajetória de trabalho que traz elementos para desenvolver suas 

competências.  
 

>> Encerramento  
- Secretário Regional do Codinorp - Sr. Amauri Monge  
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ESTRUTURA AMBIENTE 

Participantes 100 

10 mesas de trabalho com 10 cadeiras em cada 

 
- Sala com cadeiras móveis para trabalho em grupo e bancada de coffee break central 

(para a dinâmica do World Café)  
- Data-show, projetor, som e notebook para apresentações  
- Microfone  
- 2 mesas de apoio  
- 3 mesas ou espaço para bolsas e malas ao fundo da sala 
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Registro fotográfico WS 2 

 

Foto 1. Abertura Workshop - Nabil Onaissi 

  

Foto 2. Reunião para Treinamento Anfitrião World Café 
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Foto 3. Direção e Coordenação no Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 4. Grupos de trabalhos no Workshop 

Foto 5. Apresentação do Workshop e preparação para apresentação do Painel A escola que queremos. 
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Foto 7. Apresentação do Painel (Atividade 2) Foto 6. Apresentação do Painel (Atividade 2) 

Foto 8. Agradecimento para todas as escolas que participaram das apresentações da Atividade 2 - Painel a Escola que 
queremos 
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Foto 11. Início das rodadas do World Café sobre o Balanço de competências. 

Foto 10. Rodada do World Café. 

Foto 9. Grupo anotando suas observações sobre as Competências propostas durante o World Café. 
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Foto 13. Exercício de timeline individual com marcos e referências. 

Foto 12. Apresentação e compartilhamento de suas timelines. 

Foto 14. Encerramento do Workshop. 
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Workshops 

Ciclo de 

 

 

 

 

 
 

Mapeando as competências das  

equipes gestoras 
Um compromisso com os resultados 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019/2020 

 
1º WORKSHOP  

07 de novembro de 2019 – Londrina/PR 

 

 

 

 

 

2º WORKSHOP 

21 de novembro de 2019 – Londrina/PR 

 

 

 

 

NOME:_________________________________________________ 

O papel do diretor como gestor da comunidade escolar: 

liderança educadora 

Balanço de competências: autopercepção e autoavaliação 

de competências na metodologia Almagesto 4D 
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Prefácio 
 

Caros gestores, bem-vindos ao século XXI! 

 

Seria um bom começo para uma carta escrita no ano 2000, não é mesmo?  

Percorremos quase 20 anos nessa nova jornada da humanidade e apesar de  

que, de alguma  maneira, todos nós já tenhamos claramente essa percepção, 

seja no toque touch de um smartphone, na velocidade das redes sociais, nas 

habilidades incríveis de uma criança de 3 anos na manipulação de um celular 

para assistir vídeos da  galinha pintadinha, entre tantos outros fatos, ainda não 

conseguimos reorganizar nossos pensamentos e corações  para   nossas 

estratégias escolares e, assim, nos vemos paralisados, de forma geral, no mesmo 

cenário das escolas do século XX (ou bem antes disso, não é mesmo?!).   

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB,  define, em seu artigo 12, quais as 

atribuições de um estabelecimento de ensino, que elencamos aqui de maneira 

livre: cuidar da elaboração e execução de sua proposta pedagógica; administrar 

seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; garantir o cumprimento dos 200 

dias letivos e correspondentes 800 horas-aula estabelecidos; verificar o 

cumprimento do plano de trabalho de cada docente; promover a recuperação 

dos alunos de menor rendimento; articular com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com a escola e  garantindo a 

informação aos pais sobre a frequência e rendimento dos alunos.  

  

Em um só parágrafo conseguimos denotar todos os parâmetros necessários para 

mobilizar a os participantes da comunidade escolar na tarefa de promover um 

ambiente de experiências educacionais estimulantes e motivadoras para os 

alunos, e eficientes para o desenvolvimento de seu potencial. Então, por que o 

que vemos, com raras exceções, é a escola indo pela contramão desse objetivo? 

Já no primeiro parágrafo podemos encontrar uma resposta aceitável: ainda 

estamos praticando o velho modelo! E não se chega a novos lugares percorrendo 

o mesmo caminho. 

 

Se tivermos convicção que ao gestor escolar compete,  mais do que  administrar 

as finanças, os conflitos e a  zeladoria, o compromisso firme  com a realização 

eficiente dos objetivos educacionais, entendemos aqui a dimensão do desafio da 

educação do século XXI, que a nova BNCC transformou em múltiplos verbos 

infinitivos para nos incitar a  repensar nossos saberes e reorganizar nosso olhar para 

esse novo mundo que desponta em ritmo acelerado. Uma montanha que 

aparece na paisagem como um desafio intransponível, mas que se nos 

permitirmos aproximar e escalar, nos dará a doce sensação de missão cumprida 

e presenteará com a mais bela visão que nossas retinas podem colher. Mas não 

basta esforço, técnica e dedicação. Tem de haver unidade! Escola, família e o 

poder público, colaborando entre si e buscando o melhor jeito e caminho para 

chegar ao cume.  

  

Se é possível?  Basta dar o primeiro passo! 

 

Nabil Onaissi 

Presidente do Instituto Lótus 
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:: Seja bem-vindo ao  

Ciclo de Workshops  
Mapeando as competências  

das equipes gestoras 
Um compromisso com os resultados 

 

 

Apresentamos este Ciclo de Workshops como parte da 

Formação Continuada Dinâmica de 2019 oferecida às 

equipes gestoras das unidades escolares do CODINORP, 

com a finalidade de fortalecer a cultura da aprendizagem 

contínua, traçando um plano de desenvolvimento e 

autodesenvolvimento de competências profissionais, para 

agir como líder da comunidade escolar em busca dos 

melhores resultados de aprendizagem dos seus estudantes.  

 

Uma jornada como esta, sempre se inicia com um movimento para o interior 

de cada um, na busca de autoconhecimento e propósito, em diálogo com o 

entendimento dos desafios e necessidades das equipes gestoras para 

aperfeiçoarem seus conhecimentos e habilidades para assumir a 

responsabilidade pelos resultados identificando o desempenho atual e o 

desejado.  

 

Desafio:  

Quais são as necessidades formativas das equipes 

gestoras que se apresentam neste momento? 
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Núcleos temáticos em torno ao desafio:  

- O papel do diretor como gestor da comunidade escolar: liderança 

educadora. 

- O mapa de competências do gestor escolar, na perspectiva dos 

resultados educacionais. 

- Balanço de competências: autopercepção e autoavaliação de 

competências na metodologia Almagesto 4D. 

- Desafios da escola versus saberes/ habilidades/ atitudes: um itinerário de 

autodesenvolvimento das equipes gestoras – Diretores e Coordenadores. 

 

Vamos trabalhar juntos estas chaves de entendimento para depois poder 

liderar a comunidade educativa em torno do projeto educativo e os 

resultados de aprendizagem. 

 

María del Carmen G. Chude 
Diretora pedagógica, consultora internacional 

especializada em inovação educativa | Testo Digital 

 

Maria Teresa Nori 
Consultora Educacional, Gestão de projetos e pessoas.  

Mediadora e Trainer do Programa de Enriquecimento  

Instrumental - Dr. Reuven Feurstein| Versátil Consultoria Avançada 

 

 



  

 

Liderança  

educadora 
 

 

 

 

 

 

 

Competência:  

- Desenvolver continuamente a competência profissional reconhecendo-se 

como gestor junto à comunidade escolar, considerando a cultura existente 

na escola, o seu papel como Diretor e adotando uma perspectiva proativa 

para propor soluções criativas a problemas recorrentes e ações eficientes que 

garantam qualidade ao ensino e, consequentemente equidade. 

 

 

 

 

:: Liderança 

Sobre a liderança há milhares de livros e estudos publicados, dada a 

complexidade e importância do assunto. Por isso, será importante 

entendermos juntos:  

A que nos referimos quando falamos de Liderança? É o mesmo que ter um 

cargo no topo da hierarquia do sistema educativo? Quais são as 

competências e os comportamentos que demonstram que alguém está 

sendo um líder efetivo? Quais habilidades permitem que algumas pessoas 

influenciem noutras para orientar seus esforços para um objetivo comum? 

Ditos comportamento e habilidades, podem ser aprendidos?  



  

 

É permitido o download e compartilhamento desde que atribuam crédito, mas sem 

alterações de nenhuma forma ou utilização para fins comerciais, sem autorização expressa 

e por escrito da Testo Digital. Todos os direitos reservados por TESTO DIGITAL. 

 

CHUDE, María del Carmen G. As 4 Dimensões da liderança educadora na transformação da cultura escolar. São 

Paulo: Testo Digital, 2019. Disponível para download em: 

https://drive.google.com/file/d/10ApO94KhcnveP5zDSSWXgmBkOzbK_EAp/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As 4 Dimensões da liderança educadora  

na transformação da cultura escolar 
 

 

A liderança educadora 

dimensões de atuação do gestor em busca da autonomia profissional 

compartilhada dentro da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pessoas referem-se a gestor ou a líder como se fossem sinônimos. 

Mas não são. 
 

A liderança é “fazer algo que nunca fizemos para criar algo que 

não existia”(SENGE, 1990), é ir além da visão porque cria realidades.  

 

Em função disso, repensar a gestão escolar nessa perspectiva, revela novos 

arranjos de competências que se orientam à cocriação e compartilhamento 

de significados nas equipes da escola. À capacidade de forjar uma unidade 

construindo razões e afinando valores compartilhados pela equipe em vez de 

simplesmente dar ordens e publicar comunicados.

Na dinâmica que envolve sujeitos e 

subjetividades em meio a processos de 

tomada de decisões, controle, planejamento, 

articulação ou avaliação, se dá o espaço de 

atuação do gestor. Assim, nas diferentes 

dimensões de sua atuação ganham realce 

competências que vão além da técnica. A 

liderança educadora é uma delas.  

O gestor escolar constrói 

continuamente as competências 

necessárias ao exercício de sua 

função pois, como muitos diretores 

reconhecem, o que traz sentido aos 

conhecimentos teóricos é sua 

contextualização concreta “no chão 

da escola”.  

https://drive.google.com/file/d/10ApO94KhcnveP5zDSSWXgmBkOzbK_EAp/view?usp=sharing


  

 

 

 

 

 

4 Dimensões de atuação do Gestor Escolar 

na perspectiva da Liderança Educadora 

 

  

Vamos explorar 4 dimensões de atuação do Gestor Escolar  

na perspectiva da Liderança Educadora e reconhecer  

algumas competências que afetam positivamente  

as pessoas e a cultura escolar. 

 

 

AUTOFORMAÇÃO 

 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS  

EQUIPES ESCOLARES 

 

INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO EDUCATIVA 

 

CULTURA DE APRENDIZAGEM CONTÍNUA 

 

 

 

 

 

Em síntese, a formação e o desenvolvimento  

da liderança na perspectiva educadora,  

assim como o desenvolvimento das equipes,  

deve ter como eixo fundamental  

a reflexão sobre sua prática  

num movimento de constante autoavaliação. 
 

 

 

 

 

  

 

4 
 

CHUDE, María del Carmen G. As 4 Dimensões da liderança 

educadora na transformação da cultura escolar. São Paulo: Testo 

Digital, 2019. Páginas 4, 5, 7 e 15.  

 

Para ler o artigo completo acesse: 

https://drive.google.com/file/d/10ApO94KhcnveP5zDSSWXgmBk

OzbK_EAp/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/10ApO94KhcnveP5zDSSWXgmBkOzbK_EAp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ApO94KhcnveP5zDSSWXgmBkOzbK_EAp/view?usp=sharing


  

 

 

Balanço de 

Competências 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência:  

- Administrar sua própria formação contínua e de sua equipe para promover 

uma cultura de aprendizagem contínua na unidade escolar, estabelecendo 

o seu próprio balanço de competências e inspirando as equipes à 

aprendizagem na ação, de modo a sustentar a introdução de inovações na 

cultura de trabalho e na sala de aula. 

 

 
 

Como podem os diretores e coordenadores escolares desenvolver suas 

habilidades para evoluir nos seus papéis na gestão da comunidade escolar? 
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Como podem os diretores e coordenadores escolares 

desenvolver suas habilidades para evoluir nos seus papéis 

na gestão da comunidade escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

O ponto  

de partida: 
As necessidades formativas 

das equipes gestoras que se 

apresentam neste momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência:  

- Administrar sua própria formação contínua e de sua equipe para promover 

uma cultura de aprendizagem contínua na unidade escolar, estabelecendo 

o seu próprio balanço de competências e inspirando as equipes à 

aprendizagem na ação, de modo a sustentar a introdução de inovações na 

cultura de trabalho e na sala de aula. 

 

 
 

Como podem os diretores e coordenadores escolares desenvolver suas 

habilidades para evoluir nos seus papéis na gestão da comunidade escolar? 
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MARCIA
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Marcas da escola / cultura da escola

Linha da vida

O passado me trouxe até aqui, mas será

que me sustenta até o futuro?

Quem sou eu
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Quais são as marcas da 

cultura da escola no modelo 
da gestão escolar?

Cultura da escola
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Balanço de competências

Gestão do Cotidiano

Competência:

Planejamento orientado a competências

Construir planos de trabalho com as equipes da escola orientados a melhoria efetiva das práticas 

docentes, incorporando metodologias ativas e foco nos resultados de aprendizagem e 

desenvolvimento de competências dos alunos.
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Balanço de competências

Gestão do Cotidiano

Competência:

Criar ambiente motivador/ engajamento

Criar um ambiente estimulante e motivador para que as pessoas concentrem sua energia em torno 

dos projetos prioritários orientados por elevadas expectativas de aprendizagem e se engajem na 

melhoria dos processos de aprendizagem e seus resultados. 
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Balanço de competências

Gestão dos Resultados

Competência:

Melhoria Contínua

Planejar, implementar, monitorar e avaliar ações de melhoria contínua do desempenho dos alunos 

conforme avaliação de resultados de aprendizagem, indicadores e metas de melhoria progressiva 

acordadas em rede/ sistema.
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Balanço de competências

Liderança Educadora

Competência:

Desenvolver Cultura de aprendizagem contínua.

Desenvolver ações que promovam uma cultura de aprendizagem contínua na escola, otimizando 

a formação em serviço com a reflexão sobre os problemas da prática e impulsionando o 

engajamento social de toda a comunidade na implementação do projeto educativo e conquista 

das metas da rede. 
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Balanço de competências

Gestão Inovadora

Competência:

Experimentar novas soluções

Experimentar novas ideias para resolver problemas recorrentes trabalhando em equipe com os 

educadores,  reconhecendo oportunidades de mudança e propondo soluções criativas e 

assertivas para melhorar as aprendizagens e transformar a cultura da escola. 
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Observe neste modelo
- A autonomia dos coordenadores de turno impede que os imprevistos atrapalhem a rotina.

- Reuniões regulares fazem com que as ações da escola estejam sempre sendo avaliadas.

Cuidados a serem tomados
- A delegação de responsabilidades não exime o diretor e os vices de supervisionar o dia a dia. Daí a 

importância de manter um bom fluxo de informações e fazer reuniões de equipe bem focadas.

NOVA ESCOLA. Camila Monroe, Janaína Castro, Ricardo Falzetta, Noêmia Lopes, Paula Nadal. 5 Modelos de Gestão Escolar. Gestão escolar, 

01 de Abril de 2011. Disponível em: <https://gestaoescolar.org.br/conteudo/504/5-modelos-de-gestao-escolar>. Acesso em: 04 nov 2019

5 modelos de gestão escolar

Coordenadores 

de turno para 

solucionar 
imprevistos
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Observe neste modelo
- As questões burocráticas e administrativas foram delegadas a dois profissionais que têm autonomia 

para resolvê-las, sem que se exima o diretor de orientar o trabalho e supervisionar as ações.

Cuidados a serem tomados
- Compartilhar tarefas facilita a vida do líder, porém ele deve ter ferramentas para supervisionar as 

ações em andamento (como questionários, indicadores e relatórios).

NOVA ESCOLA. Camila Monroe, Janaína Castro, Ricardo Falzetta, Noêmia Lopes, Paula Nadal. 5 Modelos de Gestão Escolar. Gestão escolar, 

01 de Abril de 2011. Disponível em: <https://gestaoescolar.org.br/conteudo/504/5-modelos-de-gestao-escolar>. Acesso em: 04 nov 2019

Coordenadores 

de turno para 

solucionar 
imprevistos

Burocracia e 

administração 
descentralizada

5 modelos de gestão escolar
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Observe neste modelo
- A divisão racional de tarefas, mesmo com equipe pequena, não emperra a rotina e faz com que a 

coordenadora geral possa focar no planejamento.

- A facilidade na tomada de decisão e no compartilhamento das informações.

Cuidados a serem tomados
- A comunicação ágil em equipes pequenas não pode substituir a produção de registros -

principalmente os relativos ao atendimento aos pais e aos imprevistos -, úteis para a avaliação e o 

acompanhamento das ocorrências.

NOVA ESCOLA. Camila Monroe, Janaína Castro, Ricardo Falzetta, Noêmia Lopes, Paula Nadal. 5 Modelos de Gestão Escolar. Gestão escolar, 

01 de Abril de 2011. Disponível em: <https://gestaoescolar.org.br/conteudo/504/5-modelos-de-gestao-escolar>. Acesso em: 04 nov 2019

Coordenadores 

de turno para 

solucionar 
imprevistos

Burocracia e 

administração 
descentralizada

Decisões e 

ações 
compartilhadas

5 modelos de gestão escolar
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Observe neste modelo 
- Ao deixar os assuntos administrativos sob os cuidados da coordenadora de finanças, a diretora assume 

definitivamente a responsabilidade pela gestão da aprendizagem e se aproxima da coordenação 

pedagógica. 

Cuidados a serem tomados
- O responsável pelo trabalho burocrático e administrativo não deve ficar de fora dos encontros de 

planejamento das ações pedagógicas, pois ele será o substituto do diretor em caso de ausência.

NOVA ESCOLA. Camila Monroe, Janaína Castro, Ricardo Falzetta, Noêmia Lopes, Paula Nadal. 5 Modelos de Gestão Escolar. Gestão escolar, 

01 de Abril de 2011. Disponível em: <https://gestaoescolar.org.br/conteudo/504/5-modelos-de-gestao-escolar>. Acesso em: 04 nov 2019

Coordenadores 

de turno para 

solucionar 
imprevistos

Burocracia e 

administração 
descentralizada

Decisões e 

ações 
compartilhadas

Nova estrutura 

para atender 

em tempo 
integral

5 modelos de gestão escolar
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Observe neste modelo
- O trabalho das duas orientadoras garante o foco nos processos de ensino e de aprendizagem.

- A forma como diretora e assistente de direção se dividem para atender às famílias e aos 

funcionários.

Cuidados a serem tomados
- O diretor geralmente é o primeiro a ser procurado para resolver qualquer problema relativo à escola. 

É importante comunicar que outros membros da equipe são aptos a fazer o atendimento aos pais e 

alunos.

NOVA ESCOLA. Camila Monroe, Janaína Castro, Ricardo Falzetta, Noêmia Lopes, Paula Nadal. 5 Modelos de Gestão Escolar. Gestão escolar, 

01 de Abril de 2011. Disponível em: <https://gestaoescolar.org.br/conteudo/504/5-modelos-de-gestao-escolar>. Acesso em: 04 nov 2019

Coordenadores 

de turno para 

solucionar 
imprevistos

Burocracia e 

administração 
descentralizada

Decisões e 

ações 
compartilhadas

Nova estrutura 

para atender 

em tempo 
integral

Boa relação 

entre escola e 
comunidade

5 modelos de gestão escolar
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cidade Escola   Diretora ws dia 07 WS DIA 21

Atividade 2 - 
Painel A escola 
que queremos - 

Cartaz

Atividade 3 - 
Modelo de 

Gestão
carga horária

MIRASELVA CMEI REINO PEQUENINO APARECIDA ADÉLIA CAMILOTTI TEIXEIRA 8 6 3 3 20
MIRASELVA MONTEIRO LOBATO LUCILLA PALLA BORGHI 0 6 3 3 12
BELAVISTA EMEF PARIGOT DE SOUZA ROSEMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA 8 6 3 3 20
BELAVISTA EMEF PROFA ALCENIRA RIBEIRO DE CASTRO MARIA DE FÁTIMA FRANCOLINO 8 6 3 3 20
BELAVISTA EMEF DR.JOSE MARCELINO MARICE APARECIDA BERNARDES DA SILVA 8 6 3 3 20
BELAVISTA CMEI MIRNA PAPI ROSEMAIRE APARECIDA DO RIO 8 6 3 3 20
BELAVISTA PROF CLÉLIA MARIA DE OLIVEIRA CLEÓDICE NICOLINO 0 6 3 9
BELAVISTA Escola Muncipal Profª Dircy dos Santos ???? 0 0 0
CAFEARA EMEF CAFEARA PATRICIA MARCELINO DA SILVA 8 6 3 3 20
CAFEARA CMEI SÃO JUDAS TADEU FABIANA FERNANDES DOS SANTOS 8 6 3 3 20
CAFEARA CMEI SÃO JUDAS TADEU
PRADO FERREIRA EMEF HELENA KOLODY MARIA VITÓRIA PORUNGABA DA ROCHA 8 6 3 17
PRADO FERREIRA CMEI JOSÉ OGUIDO SÔNIA MARIA SANCHES DE OLIVEIRA 8 6 3 17
PRADO FERREIRA CMEI CIRANDA DO SABER VIVIANE DOS SANTOS 8 6 3 17
LUPIONÓPOLIS EMEF GUIDO MA CONFORTI GLAUCILENE AGOSTINHO 8 6 3 3 20
LUPIONÓPOLIS CMEI CASINHA FELIZ SANDRA BIGUETTI 8 6 3 3 20
LUPIONÓPOLIS CMEI CANTINHO DA CRIANÇA IDALINA NASSIGH 8 6 3 3 20
PORECATU EMEF ANIBAL KHURY NETO BRUNA APARECIDA DO AMARAL COSTA 8 6 3 3 20
PORECATU CEMEI MARIA THEREZA SPIRANDELLI CELIA REGINA SARDINHA SONCIN 8 6 3 3 20
PORECATU CENTRO MUNICIPAL MENINO MATHEUS IVONETE BEZERRA DA SILVA SANTOS 8 0 8
PORECATU CMEI PROF VICENTE DE CONTI MARCELEI FERREIRA LIMA GONÇALVES 8 0 3 3 14
PORECATU CMEI  PROF JOAO VAZ AMARAL SOLANGE OTAVIANO MONTE ALMONDES 8 6 3 17
PORECATU MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI TANIA REGINA BRUSSOLO SANTOS 8 6 3 3 20
PORECATU TIRADENTES CELINA RIBEIRO SIFOLELLI 0 0 0
GUARACI CEMEI RECANTO DA ALEGRIA JACI DIAS RODRIGUES 8 6 3 3 20
GUARACI CMEI PEQUENOPOLIS MARCIA CASTANHEIRA DE SOUZA 8 6 3 17
GUARACI ESC NAIR A AP CAMARGO CLIMACO APARECIDA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO 8 6 3 3 20
GUARACI WILSON JAN DE GIULI ROZINEIDE ROSSETE 0 0 0
FLORESTOPOLIS EMEF VITÓRIA RÉGIA SOLANGE DE FÁTIMA DA SILVA 8 6 3 3 20
FLORESTOPOLIS CMEI REI DAVI ELLEN ALBINO MON THAY 8 6 3 3 20
FLORESTOPOLIS CMEI MIGUEL TELLES DE LIMA APARECIDA FÁTIMA DOS SANTOS DIAS 8 6 14
FLORESTOPOLIS CMEI JOVINO PEREIRA DE BRITO LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA TENAN 8 6 3 17
FLORESTOPOLIS CMEI PAULA DI ROSA EVANI DE SOUZA FOGAÇA 8 6 3 17
FLORESTOPOLIS CMEI MAISA ALENVAR ROMAN CINI VANESSA DE PAULO DIAS 8 6 3 17

FLORESTOPOLIS NILSON RIBAS NILVA APARECIDA SANCHES ZOCANTE 0 6 3 3 12
CENTENÁRIO DO SUL JOSÉ DE ANCHIETA APARECIDA INÊS RAMOS DA SILVA 0 6 3 9
CENTENÁRIO DO SUL SÃO JOSÉ STELLA MARIS DA SILVA 0 6 3 3 12
CENTENÁRIO DO SUL EMEF AFONSO BELENDA MARIA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA 8 6 3 3 20
CENTENÁRIO DO SUL CMEI ULISSES PESSOA DE LIMA GISELE CRISTINE IGNOTTI DA SILVA 8 0 3 3 14
CENTENÁRIO DO SUL CEI V MARTA HELENA SANTOS CRUZ 8 6 3 3 20
CENTENÁRIO DO SUL CEI I MENINO JESUS MARIA EMILIA ALGARTE DOS SANTOS 8 6 3 17
CENTENÁRIO DO SUL CEI III MENINO JESUS MARIA VERÔNICA CARVALHO 8 6 3 3 20
CENTENÁRIO DO SUL EMEF IRMA OSMUNDA VERA LUCIA IGNOTTI DOS SANTOS 8 6 3 17
CENTENÁRIO DO SUL ESCOLA SÃO JOSÉ DIRCE RICARDO RAMOS 0 6 3 3 12
JAGUAPITA PAULO FREIRE HERCÍLIA DA SILVA OLIVEIRA E SILVA 8 6 3 17
JAGUAPITA NEWTON GUIMARÃES MAURA DOS SANTOS 8 6 14
JAGUAPITA INGRID RAQUEL NUNES ESTEVES 8 6 3 3 20
JAGUAPITA GLAUCIA APARECIDA BORTOLASSI ÁLVARES 8 6 3 3 20
JAGUAPITA SANDRA CRISTINA DE SOUZA 8 6 14
JAGUAPITA CMEI Prof. Claudicéia de Souza Rolim MARIA SOLANGE FIGUEIRA RIBEIRO DE PAULA 0 0 0
JAGUAPITA CMEI Lar de Jesus DAMARIS PEREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES 0 0 0

CONTROLE EMISSÃO DE CERTIFICADOS



cidade Escola   Coordenadora WS DIA 21

Atividade 2 - 
Painel A escola 
que queremos - 

Cartaz

Atividade 3 - 
Modelo de 

Gestão
carga horária

MIRASELVA CMEI REINO PEQUENINO MARIA SILMARA PEREIRA SCALONE 6 3 3 12
MIRASELVA MONTEIRO LOBATO MARIA LUCIA ABRANTES DE OLIVEIRA 0 3 3 6
BELAVISTA EMEF PARIGOT DE SOUZA TELMA REGINA PILEGE SENEDESI 6 3 3 12
BELAVISTA EMEF PROFA ALCENIRA RIBEIRO DE CASTRO MARIA ARLETE DA SILVA 0 3 3 6
BELAVISTA EMEF DR.JOSE MARCELINO ELIETE GOMES DA SILVA VILLELA 6 3 3 12
BELAVISTA CMEI MIRNA PAPI DENISE APARECIDA DE SOUZA SILVA 6 3 3 12
BELAVISTA PROF CLÉLIA MARIA DE OLIVEIRA MARLENE WIEGMANN RONQUE 6 3 0 9
BELAVISTA Escola Muncipal Profª Dircy dos Santos VERIDIANA CARNAÚBA 6 0 0 6
CAFEARA EMEF CAFEARA
CAFEARA CMEI SÃO JUDAS TADEU MARIA JOSÉ DE VASCONCELOS ALECRIN 6 3 3 12
CAFEARA CMEI SÃO JUDAS TADEU ANDRÉA DE AQUINO TUROZI CONSTANTINO 6 3 3 12
PRADO FERREIRA EMEF HELENA KOLODY ROSANGELA GONÇALVES ROSA 0 3 0 3
PRADO FERREIRA CMEI JOSÉ OGUIDO ANA PAULA MAZUQUELLI SANTOS 6 0 3 9
PRADO FERREIRA CMEI CIRANDA DO SABER
LUPIONÓPOLIS EMEF GUIDO MA CONFORTI LUCIANA NEVES DA SILVA 6 3 3 12
LUPIONÓPOLIS CMEI CASINHA FELIZ MARIA JOSEMARE CRESPO 6 3 3 12
LUPIONÓPOLIS CMEI CANTINHO DA CRIANÇA
PORECATU EMEF ANIBAL KHURY NETO ROSENILDA DA SILVA 6 3 3 12
PORECATU CEMEI MARIA THEREZA SPIRANDELLI ANGELA JACINTO DA SILVA FUKUSHIGUE 6 3 3 12
PORECATU CENTRO MUNICIPAL MENINO MATHEUS
PORECATU CMEI PROF VICENTE DE CONTI FABIANE CRISTINE DE CARVALHO 6 3 3 12
PORECATU CMEI  PROF JOAO VAZ AMARAL LUZIANE CRISTINA IGNÁCIO TALIERI 0 3 0 3
PORECATU MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI
PORECATU TIRADENTES
GUARACI CEMEI RECANTO DA ALEGRIA
GUARACI CMEI PEQUENOPOLIS SIMONE DE OLIVEIRA FREITAS MARTINS 6 3 0 9
GUARACI ESC NAIR A AP CAMARGO CLIMACO MARCELA RODRIGUES MUNHOZ RODRIGUES 6 3 3 12
GUARACI WILSON JAN DE GIULI SINTIA MARIA COLOMBAR DA SILVA 0 0 0 0
FLORESTOPOLIS EMEF VITÓRIA RÉGIA SONIA MARIA MACHADO 6 3 3 12
FLORESTOPOLIS CMEI REI DAVI EDNA CASTRO PEREIRA OLIVEIRA 6 3 3 12
FLORESTOPOLIS CMEI MIGUEL TELLES DE LIMA
FLORESTOPOLIS CMEI JOVINO PEREIRA DE BRITO
FLORESTOPOLIS CMEI PAULA DI ROSA SANDRA REGINA FERREIRA TANASSOFF 6 3 0 9
FLORESTOPOLIS CMEI MAISA ALENVAR ROMAN CINI NOEMIA APARECIDA  DOS SANTOS CASSIANO 6 3 0 9

FLORESTOPOLIS NILSON RIBAS
CENTENÁRIO DO SUL JOSÉ DE ANCHIETA
CENTENÁRIO DO SUL SÃO JOSÉ
CENTENÁRIO DO SUL EMEF AFONSO BELENDA
CENTENÁRIO DO SUL CMEI ULISSES PESSOA DE LIMA
CENTENÁRIO DO SUL CEI V MARTA DE MORAES COSTA DELANI 6 3 3 12
CENTENÁRIO DO SUL CEI I MENINO JESUS CARMEM MARIA BURCCI COGO 6 3 0 9
CENTENÁRIO DO SUL CEI III MENINO JESUS SANDRA GLÓRIA DE SENA MACCARI 6 3 3 12
CENTENÁRIO DO SUL EMEF IRMA OSMUNDA
CENTENÁRIO DO SUL ESCOLA SÃO JOSÉ
JAGUAPITA PAULO FREIRE VALÉRIA INEZ MONTEIRO MARTINIANO 6 0 3 9
JAGUAPITA NEWTON GUIMARÃES LAUDISSÉA SILVA 6 0 0 6
JAGUAPITA
JAGUAPITA
JAGUAPITA
JAGUAPITA CMEI Prof. Claudicéia de Souza Rolim RUTH DO NASCIMENTO PATEIS DE FRANÇA 6 0 0 6
JAGUAPITA CMEI Lar de Jesus

CONTROLE EMISSÃO DE CERTIFICADOS



cidade Escola   Coordenadora WS DIA 21

Atividade 2 - 
Painel A escola 
que queremos - 

Cartaz

Atividade 3 - 
Modelo de 

Gestão
carga horária

MIRASELVA CMEI REINO PEQUENINO NEIDE APARECIDA PELAQUIM NUNES 6 3 3 12
MIRASELVA MONTEIRO LOBATO NEUZA MARIA LEAL TONIN 6 3 3 12
BELAVISTA EMEF PARIGOT DE SOUZA
BELAVISTA EMEF PROFA ALCENIRA RIBEIRO DE CASTRO
BELAVISTA EMEF DR.JOSE MARCELINO
BELAVISTA CMEI MIRNA PAPI FERNANDA PALÚ SILVA 6 3 3 12
BELAVISTA PROF CLÉLIA MARIA DE OLIVEIRA
BELAVISTA Escola Muncipal Profª Dircy dos Santos VALDENICE CUENCAS MIRANDA 6 0 0 6
CAFEARA EMEF CAFEARA LEILA CRISTINA CERILO DIAS 6 3 3 12
CAFEARA CMEI SÃO JUDAS TADEU ALESSANDRA TUROZZI DOS SANTOS 6 3 3 12
CAFEARA CMEI SÃO JUDAS TADEU ELIANE BERNADETE REGGIANI FABRIM DOS SANTOS 0 3 3 6
PRADO FERREIRA EMEF HELENA KOLODY
PRADO FERREIRA CMEI JOSÉ OGUIDO
PRADO FERREIRA CMEI CIRANDA DO SABER
LUPIONÓPOLIS EMEF GUIDO MA CONFORTI
LUPIONÓPOLIS CMEI CASINHA FELIZ
LUPIONÓPOLIS CMEI CANTINHO DA CRIANÇA
PORECATU EMEF ANIBAL KHURY NETO VILMA ISMERALDA SILVA GUIMARÃES 6 3 3 12
PORECATU CEMEI MARIA THEREZA SPIRANDELLI MARISA CRISTINA DE SOUZA CUNHA 0 3 3 6
PORECATU CENTRO MUNICIPAL MENINO MATHEUS
PORECATU CMEI PROF VICENTE DE CONTI MILENE LOREDANA VENÂNCIO DOS SANTOS 0 3 3 6
PORECATU CMEI  PROF JOAO VAZ AMARAL
PORECATU MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI MAURICÉIA ANTONIA MASCARO RODRIGUES 6 3 3 12
PORECATU TIRADENTES ROSANE APARECIDA DA SILVA 0 0 0 0
GUARACI CEMEI RECANTO DA ALEGRIA
GUARACI CMEI PEQUENOPOLIS
GUARACI ESC NAIR A AP CAMARGO CLIMACO
GUARACI WILSON JAN DE GIULI
FLORESTOPOLIS EMEF VITÓRIA RÉGIA CELIA OLIVEIRA BENTO SILVA 6 3 3 12
FLORESTOPOLIS CMEI REI DAVI
FLORESTOPOLIS CMEI MIGUEL TELLES DE LIMA
FLORESTOPOLIS CMEI JOVINO PEREIRA DE BRITO
FLORESTOPOLIS CMEI PAULA DI ROSA
FLORESTOPOLIS CMEI MAISA ALENVAR ROMAN CINI

FLORESTOPOLIS NILSON RIBAS
CENTENÁRIO DO SUL JOSÉ DE ANCHIETA
CENTENÁRIO DO SUL SÃO JOSÉ
CENTENÁRIO DO SUL EMEF AFONSO BELENDA
CENTENÁRIO DO SUL CMEI ULISSES PESSOA DE LIMA
CENTENÁRIO DO SUL CEI V
CENTENÁRIO DO SUL CEI I MENINO JESUS
CENTENÁRIO DO SUL CEI III MENINO JESUS
CENTENÁRIO DO SUL EMEF IRMA OSMUNDA
CENTENÁRIO DO SUL ESCOLA SÃO JOSÉ
JAGUAPITA PAULO FREIRE ROSIMEIRE SIMEONI 0 0 3 3
JAGUAPITA NEWTON GUIMARÃES IVONE DAMASCENO DE ALMEIDA 6 0 0 6
JAGUAPITA
JAGUAPITA
JAGUAPITA
JAGUAPITA CMEI Prof. Claudicéia de Souza Rolim
JAGUAPITA CMEI Lar de Jesus

CONTROLE EMISSÃO DE CERTIFICADOS
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CERTIFICADO
DE PARTICIPAÇÃO

Ciclo de Workshops

Londrina, 10 de dezembro de 2019.

NABIL ONAISSI

HELOIZA HELENA SILVA RAMOS
participou dos Workshop 1 e 2 do Ciclo de Workshops, realizado pela Secretaria Regional de Educação do  

Mapeando as competências das equipes gestoras:

CERTIFICAMOS QUE

Consórcio para Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná - CODINORP Educação, nos dias 07 e 21/nov/2019 -   

DIRETOR PRESIDENTE INSTITUTO LÓTUS

Um compromisso com os resultados

 Londrina/ PR e efetivou a entrega das atividades virtuais, contabilizando a carga horária de 20 horas.

ENRIQUE DI LUCCA JR
TESTO DIGITAL
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V E R S Á T I L  
CONSULTORIA  AVANÇADA 

 

 

 

 

 
Parecer Ciclo de Workshops com Diretores e Coordenadores Pedagógicos da rede CODINORP  

Consultoria Testo Digital 

 

Sendo o primeiro contato da equipe de consultores com os diretores escolares do ensino 

fundamental e da educação infantil dos municípios do CODINORP, consideramos que o propósito 

do Ciclo de Workshop foi atingido nos seguintes aspectos:  

 

- Envolvimento na visão de rede e intercâmbios entre os diretores e coordenadores de diferentes 

municípios, percebendo realidades e desafios comuns.  

- Engajamento dos diretores na aprendizagem proposta, entendida como um programa de 

desenvolvimento de competências profissionais que deve ser assumido pelo indivíduo e não 

como um simples programa de formação, exterior aos interesses de cada participante.  

- Esforço em superar as dificuldades técnicas e de domínio tecnológico para realizar as 

atividades on-line. 

- Comprometimento da maioria das participantes em envolver a coordenação pedagógica nas 

atividades propostas durante o Ciclo. 

- Primeiras percepções sobre o papel fundamental das equipes gestoras na escola e do papel 

da escola nas suas comunidades.  

 

Sinalizamos aspectos que foram observados durante o desenvolvimento das atividades do Ciclo 

que poderiam ser considerados para futuras ações com este público:  

 

- Os municípios da rede Codinorp não têm definido o papel do diretor e da coordenação 

escolar dentro de uma re-visão do papel da equipe gestora na gestão de resultados da rede 

pública municipal.  

- Há algumas lideranças que podem ser desenvolvidas para serem referentes de um trabalho 

inovador e colaborativo entre os municípios da rede.  

- As escolas municipais em geral têm assentados modelos de educação e de gestão do 

século passado, com baixa incorporação do discurso da escola e das competências do 

século XXI.  

- O desafio da rede regional de expandir horizontes das equipes gestoras sobre as soluções 

que os sistemas educacionais estão encontrando para atender os desafios e ampliar a 

consciência das demandas da sociedade numa perspectiva global-local. 

- Aprofundar o exercício dos "princípios e valores que nos fazem trabalhar juntos" para 

consolidar uma base de referência que se dissemine permeando as culturas mais resistentes 

à mudança. 

- Ausência de conhecimento e prática com ferramentas de gestão de pessoas, como 

trabalho em equipe, feedback, planejamento, monitoramento e avaliação de desempenhos 

e de resultados.  

-  Necessidade de instrumentalizar os gestores para construir parcerias e buscar recursos com 

autonomia, diminuindo os níveis de dependência da gestão municipal.  

- As equipes pedagógicas denotam pouco domínio da proposta curricular e das dimensões 

de gestão do currículo, apontando para excesso de energia focando problemas de 

relacionamento, clima escolar ou companheirismo/corporativismo.  

 

Recomendamos que se invista, nos próximos passos, em criar uma visão participativamente dentro 

das escolas e envolver as equipes em torno desta missão e numa perspectiva de rede regional. Em 

termos estruturantes, a necessidade de desenvolver uma programação de formação contínua 

eminentemente prática, com seminários e apresentações das equipes gestoras.  

 

Em relação à aprendizagem em ambiente virtual, para que aconteça produtivamente em todo o 

território de atuação do CODINORP, é condição indispensável que acha um Projeto de Tecnologia 

Digital nas escolas começando pela infraestrutura básica - equipamentos e conectividade. 



  

 

V E R S Á T I L  
CONSULTORIA  AVANÇADA 

 

 

 

 

 

Parecer Encontro de Secretários Municipais de Educação da Rede CODINORP 

Consultoria Testo Digital 

 

Realizado em 16 de outubro de 2019, em Londrina.  

 

Sendo o primeiro contato da equipe de consultores com os secretários em exercício ou 

seu representante, consideramos que o propósito da jornada, de sensibilizar os 

participantes para um planejamento estratégico comum em 2020, foi atingido nos 

seguintes aspectos:  

 

- Os participantes perceberam a importância de construir relações de confiança entre 

os executivos municipais e com a Secretaria Regional. 

-  Os participantes perceberam a importância do trabalho em equipe como condição 

para o sucesso de exercícios conjuntos de planejamento bem como as atitudes 

individuais das quais depende o trabalho de equipe, especialmente quando se resolve 

criar um esforço coletivo para realizar um determinado trabalho, como o plano 

conjunto 2020. 

- Os participantes fizeram algumas considerações durante os trabalhos que denotam 

insights sobre seu papel e competência no âmbito da rede, embora ainda muito inicial, 

especialmente quanto a expectativas de consciência de participar num processo de 

coletividade e de fortalecimento de governança. 

 

No entanto, sinalizamos outros aspectos observados durante o desenvolvimento das 

atividades da Jornada que poderiam ser considerados para futuras ações com este 

público:  

 

- A rede Codinorp enfrenta o desafio de lidar com dez culturas e modelos políticos 

diferentes, além de perfis pessoais e profissionais diversos. O que aponta para uma 

necessidade de dar um passo anterior ainda ao exercício do planejamento conjunto 

visando ações que lhes permitam dialogar sobre os macro-objetivos com melhor 

apropriação, compreensão da função dentro de um modelo de governança e 

atuação em rede.  

- Os participantes precisam ampliar as bases conceituais sobre o planejamento e 

praticar o processo de planejar em equipe concentrando-se na visão de futuro e 

afastando-se da rotina operacional.  

 

Nesse sentido, entendemos que a iminência das eleições para o próximo ano é um fator 

que concorre desfavoravelmente contra os objetivos de curto e médio prazo da visão de 

futuro sobre a qual se assentaria o plano estratégico do Codinorp.  



Equipe Testo Digital
enriquejr@testodigital.com.br

TESTO DIGITAL
Projetos e Desenvolvimento Educativo
www.testodigital.com.br

Somos a equipe Testo Digital. Trabalhamos numa rede de negócios 
associativos a serviço da sociedade. Da nossa equipe participam 

educadores e especialistas que pensam a Educação na cultura digital 
partindo de múltiplas perspectivas. 

Nos inspira o propósito de ampliar oportunidades de desenvolvimento 
de pessoas onde quer que se encontrem, para projetar, juntos, umas 
nova cultura mais humanizada, fazendo avançar a equidade digital e a 

igualdade de oportunidades.

mailto:enriquejr@testodigital.com.br
http://www.testodigital.com.br/
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Educação é conhecimento partilhado.
Professor: compartilhe seu projeto!

O “Prêmio Melhores Práticas 2019” é uma iniciativa do Instituto 
Lótus e do Codinorp Educação para valorizar as práticas educativas 
desenvolvidas pelos professores do ensino fundamental que 
participam do Projeto Ciência Hoje. Todos os docentes que fizeram 
a formação EAD no ambiente do projeto podem se inscrever.  

Serão premiadas as melhores práticas desenvolvidas com os alunos 
do 1° ao 5° ano, utilizando a revista Ciência Hoje das Crianças.

Você também pode 
fazer a sua inscrição 

utilizando o QR Code acima. 

O prazo final 
para inscrição é 

12 de 
novembro

Antes de preencher 
o formulário, 

leia o Regulamento na 
página do Prêmio. 

Inscreva a sua prática preenchendo 

o formulário na página do Prêmio. 

chc.codinorp-edu.org.br 

Prêmio
Melhores Práticas

2019



Prêmio

Melhores Práticas

2019

REGULAMENTO 

Uma iniciativa do Instituto Lotus e do 

Codinorp Educação para a valorização do 

trabalho docente e a disseminação de 

práticas educativas desenvolvidas no âmbito 

do Projeto Ciência Hoje.



Prêmio

Melhores Práticas

2019

PARTICIPAÇÃO
1) Poderão se inscrever pessoas físicas e professores com mais de 18 (dezoito) 
anos que:

1.1) Sejam professores em turmas regulares na rede pública de Ensino 
Fundamental em 2019, dos municípios que constituem o Codinorp Educação, 
a saber: Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, 
Jaguapitã, Lupionópolis, Miraselva, Porecatu e Prado Ferreira;

1.2) Tenham desenvolvido seus projetos utilizando como material de 
aprendizagem, total ou parcialmente, os conteúdos do Projeto Ciência Hoje;

1.3) Tenham feito a formação EAD no ambiente do Projeto Ciência Hoje.

INSCRIÇÃO

2) As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas até 12/11/2019 
exclusivamente pelo formulário de inscrição on-line postado na página 
"Prêmio", do ambiente digital do Projeto Ciência Hoje. (Clique aqui). 

3) Cada professor poderá inscrever apenas um projeto de sua autoria.

4) Cada projeto deve ser inscrito em nome de apenas um(a) professor(a) 
responsável, mesmo quando desenvolvido em parceria. Neste caso, os demais 
autores devem ser mencionados mediante sua anuência prévia. 

5) Em caso de premiação, os organizadores não se responsabilizam por sua 
eventual partilha entre os participantes. 

6) Só serão considerados os trabalhos cujos formulários forem enviados no 
prazo estabelecido. A data será a registrada pelo sistema. 

7) A organização não se responsabiliza pelo não recebimento da inscrição 
enviada pelo participante, bem como por qualquer impossibilidade de 
participação em razão de falhas ou erros de envio ocasionados por problemas 
no provedor de internet utilizado ou no próprio site.

8) A inscrição somente será considerada válida se o sistema emitir o 
comprovante de envio do formulário, o qual deverá ter todos os campos 
devidamente preenchidos, conforme seguem. 
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8.1) Dados pessoais – O autor deve informar nome completo, CPF, 
e-mail, escola, turma e ano da turma (1o, 2o, 3o, 4o ou 5o). Fichas que 
contenham o nome de mais de um professor neste campo serão 
registradas em nome do titular do CPF mencionado. Para menção de 
outros autores, utilizar o campo “Observações”. 

8.2) Nome do projeto – Título criado pelos alunos e/ou professores que 
apresenta o conceito principal ou o objeto de estudo do projeto. 

8.3) Principal competência geral da BNCC – Selecionar qual das 10 
competências gerais da BNCC foi desenvolvida com maior relevância no 
projeto. 

8.4) Área de conhecimento relacionada ao projeto – Selecionar a área do 
conhecimento relacionada ao projeto. 

8.5) Competência(s) especí$ca(s) desenvolvida(s) no projeto – Apontar a(s) 
competência(s) especí%ca(s) da BNCC relacionada(s) ao projeto.

8.6) Habilidade(s) desenvolvida(s) no projeto – Apontar pelos menos uma 
habilidade relacionada ao projeto.

8.7) Unidade(s) temática(s) da BNCC abordada(s) no projeto – Apontar a(s) 
unidade(s) temática(s) presente(s) na BNCC relacionada(s) ao projeto.  

8.8) Objeto(s) do conhecimento presente(s) na BNCC – Apontar o(s) 
objeto(s) do conhecimento presente(s) na BNCC relacionado ao projeto.  

8.9) Descrição da prática desenvolvida com os alunos – Descrever:
- a(s) disciplina(s);
- número de alunos envolvidos;
- período de duração do projeto;
- qual conteúdo das revistas digitais foi utilizado;
- que atividade(s) realizou com os alunos;
- procedimentos didáticos utilizados com os estudantes;
- como foi a reação dos alunos;
- como comunicaram os conhecimentos adquiridos (vídeos, textos, 
exposições etc.);
- e quais foram os resultados obtidos.
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8.10) Relato sobre como o projeto contribuiu com a formação docente – Sobre as 
contribuições do projeto para o seu próprio desenvolvimento pro%ssional. 

8.11) Observações – Inserir informações que julgue relevantes e não estão 
contempladas em outros campos.

9) É de inteira responsabilidade do(a) professor(a) inscrito(a) o ônus relativo 
aos direitos autorais de textos, imagens e outros meios que integrem o 
trabalho. No caso de uso de imagem de pessoas, é obrigatória a autorização 
das mesmas ou, se forem menores, de seus pais ou responsáveis. 

10) É de inteira responsabilidade do(a) professor(a) inscrito(a) não seja 
constatada similaridade entre os conteúdos preenchidos nos campos.

11) Ao se inscreverem, os participantes autorizam automaticamente o Instituto 
Lotus e o Codinorp Educação a utilizar, editar, publicar e reproduzir, por meio 
de jornais, revistas, televisão, rádio e internet, imagens, conteúdos e qualquer 
outra informação, sem ônus ou restrição de qualquer espécie. 

SELEÇÃO

12) Os trabalhos inscritos serão avaliados levando em consideração os critérios 
que constam nos itens 13 a 16.

13) Contribuição da prática para o desenvolvimento dos alunos.

14) Conexão coerente com as premissas da BNCC.

15) Criatividade no desenvolvimento da prática.

16) Criatividade para comunicar o conhecimento adquirido para a 
comunidade escolar.

17) O julgamento dos trabalhos será realizado por uma Comissão Avaliadora e 
consistirá de: 
a) análise quanto à coerência, pertinência e adequação do projeto ao(s) seu(s) 
objetivo(s) e aos do Prêmio; 
b) análise do impacto da prática na aprendizagem dos alunos.
c) eventualmente in loco pela Comissão Avaliadora, para análise dos registros 
do desenvolvimento do processo (foto, atividades e produções dos alunos, 
incluindo produções digitais - videos, podcasts, animações etc.).
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PREMIAÇÃO

18) O Instituto Lotus e o Codinorp Educação, durante a Feira de Ciências 
“CODINORP Educação”  de 2019, que será realizada entre novembro e 
dezembro de 2019 (conforme divulgação prévia) premiará 5 (cinco) trabalhos, 
sendo um de cada ano do Ensino Fundamental (1o ano, 2o ano, 3o ano, 4o ano 
e 5o ano). Os prêmios para os alunos participantes e professor/mediador 
responsável serão divulgados no decorrer das inscrições.

DISPOSIÇÕES FINAIS

19) Os casos omissos neste regulamento serão decididos exclusivamente pelo 
Instituto Lotus e Codinorp Educação, de forma soberana e irrecorrível. 

20) A participação no “Prêmio Melhores Práticas 2019”  implica a aceitação 
irrestrita deste regulamento.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 09:29

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 20

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Lorena raquel da Silva Pontes

CPF 044.804.269-06

E-mail lorena.pontes@yahoo.com.br

Escola ESCOLA MUNICIPAL PARIGOT DE SOUZA - ED. INFANTIL E ENS.
FUNDAMENTAL

Turma Única

Ano 1° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto O meio em que vivemos

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 1

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Conhecimento;
Pensamento Científico, Crítico e Criativo;
Comunicação;
Argumentação;
Empatia e Cooperação;
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Responsabilidade e Cidadania.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Vida e Evolução.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Respeito à diversidade.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto, especificando:
a(s) disciplina(s); número de alunos
envolvidos; período de duração do
projeto; qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que atividade(s)
realizou com os alunos;
procedimentos didáticos utilizados
com os estudantes; como foi a
reação dos alunos; como
comunicaram os conhecimentos
adquiridos (vídeos, textos,
exposições, etc); quais foram os
resultados obtidos.

Primeiramente foi realizado uma roda de conversa com os
alunos para discutirmos sobre natureza. Foram feitas
algumas perguntas como: O que você entende por Natureza?
Por que você acha que a natureza é importante para nossa
vida? Como seria nossa vida se não existisse a Natureza?
Vocês acham que a natureza vem sofrendo algumas
mudanças? Como seria a nossa vida sem a natureza? Após a
roda de conversa, fomos observar a paisagem a redor da
escola e fazer uma lista sobre o que vimos, os pontos
positivos e negativos. Utilizamos a Revista Ciência Hoje e
fizemos a leitura das matérias: Você sabia que existem ilhas
de plásticos? (Edição 2), ABC da conservação da natureza
(Edição 3) e Florestas conservação em ação (Edição 4). Mais
uma vez, fizemos uma roda de conversa para cada aluno
expor sua opinião sobre a natureza e o meio ambiente. Para
encerramos, construímos uma maquete onde representamos
um ambiente preservado e um ambiente degradado e qual o
mais adequado para o ser humano nos dias de hoje.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 23/11/2019 13:19

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/23/2019 Número da inscrição 60

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor ELIANE FERRARA BUGHI

CPF 226.083.198-23

E-mail elianeferrara@bol.com.br

Escola ESCOLA MUNICIPAL DE CAFEARA

Turma 1º ANO A - ENSINO FUNDAMENTAL

Ano 1° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto TERRA AMADA E TÃO QUERIDA - CONSERVAÇÃO DO SOLO

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou

Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das
Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas e
procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança
no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do
mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.



25/11/2019 12(02Locamail :: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp

Página 2 de 2https://webmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_safe=1&_uid=599&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

estimular com seu projeto. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo
aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões
frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a
respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios
éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Matéria e energia

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Características dos materiais

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto;
qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que
atividade(s) realizou com os
alunos; procedimentos didáticos
utilizados com os estudantes;
como foi a reação dos alunos;
como comunicaram os
conhecimentos adquiridos
(vídeos, textos, exposições, etc);
quais foram os resultados obtidos.

Na turma do 1º ano A são 17 alunos. As disciplinas envolvidas
nesse projeto foram: Ciências, Língua Portuguesa, Arte. A
duração média do projeto foi 2 meses.
Partindo da pergunta : "Para onde vai o lixo", iniciamos nosso
projeto, as respostas foram bem variadas: para o lixão,
queimada, o lixeiro que leva, reciclagem etc.
Fizemos uma visita ao " Comercial Cafeara", que é um mercado
da cidade onde se recicla tudo quanto possível e se faz a
separação do material reciclável para a coleta seletiva, neste
local também se faz a compostagem, que é a reciclagem do
material orgânico, transformando-o em adubo. Fizemos o
registro da expedição e assistimos alguns vídeos sobre o
assunto https://youtu.be/L3zaoUaHJhQ ,
https://youtu.be/I8115huylu4 , https://youtu.be/DnYAxZEzjJQ
.Também montamos uma composteira com potes de sorvete
para ver na prática do dia a dia o processo de decomposição.
Realizamos atividades de separação de material reciclável e
realizamos rodas de conversa para reflexão sobre o tema,
levando os alunos a concluir que cada um deve fazer a sua
parte, não jogando lixo no meio ambiente por menor que seja
esse lixo pois na somatória se torna um enorme montante de
lixo no meio ambiente, reciclando e separando o lixo para a
coleta seletiva, e aproveitando os materiais orgânicos para
adubação, praticando o consumo consciente e disseminando
informações para as outras pessoas. Plantamos mudinhas em
garrafas pet, aproveitando-as e aproveitando a compostagem,
e realizamos uma experiência de infiltração da água da chuva
no solo, observando que o solo poluído leva mais tempo para
absorver a água gerando inundação e se tornando improdutivo.
Utilizamos os conteúdos: Florestas conservação em ação, e o
ABC da conservação como material de apoio e pesquisa. Depois
de todos os conhecimentos adquiridos será realizada a feira de
ciências, onde esses trabalhos serão expostos à comunidade e
onde os alunos disseminarão o conhecimento que obtiveram. O
resultado que se espera é que a resposta para a pergunta "
PARA ONDE VAI O LIXO?" seja: para a reciclagem, para a coleta
seletiva, para a compostagem, para reaproveitamento em casa
e na indústria.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 11/11/2019 15:19

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/11/2019 Número da inscrição 10

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor ELIZABETHE GOMES CORREA

CPF 64535410925

E-mail marcelamunhos@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL NAIR APARECIDA ARRUDA CAMARGO
CLÍMACO - GUARACI/PR

Turma 1 ANO A

Ano 1° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto {field:nome_do_projeto_1528745818983}

Selecione a Competência Geral
da BNCC que foi desenvolvida
com maior relevância no projeto.

Competncia 1

Selecione a área de
conhecimento relacionada ao seu
projeto.

Linguagens

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que
buscou estimular com seu
projeto.

Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências como
criticidade e criatividade.
Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências.

Katia Cruz
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Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

ORALIDADE LEITURA E ESCRITA
COORDENAÇÃO MOTORA AMPLA

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC
associado(s) ao seu Projeto.

Desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de
experiências em grupos;
Desenvolver habilidades de leitura;
Identificar e conhecer a característica de um texto instrucional;
Identificar as seqüências dos fatos;
Estabelecer comparações simples relacionadas à medida de
capacidade utilizando vocabulário adequado;

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto;
qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que
atividade(s) realizou com os
alunos; procedimentos didáticos
utilizados com os estudantes;
como foi a reação dos alunos;
como comunicaram os
conhecimentos adquiridos
(vídeos, textos, exposições, etc);
quais foram os resultados
obtidos.

PROBLEMATIZAÇÃO
Do que é feita a bolha de sabão.
SITUAÇÃO-PROBLEMA
Como fazer com que as bolhas de sabão fiquem mais
resistentes e durem mais tempo sem estourar.
OBJETIVOS E MÉTODOS DE APRENDIZAGEM
Conteúdos (matemática: quantidade, medida de capacidade,
leve/pesado; língua portuguesa: Gênero textual: texto
instrucional, poesia; oralidade, vocabulário, leitura; Arte:
desenho, pintura)
Saber utilizar conceitos científicos básicos associados a meio
ambiente e outros recursos construídos pelo homem;
BENTÓPOLIS / 2019
PROJETO BOLHA DE SABÃO GIGANTE: BRINCADEIRA DE ONTEM,
BRINCADEIRA DE HOJE

Brincar é uma atividade fundamental para o desenvolvimento
das crianças, que aprendem habilidades importantes para o
futuro quando estão livres. Nos dias de hoje, no entanto, a
garotada passa cada vez mais tempo dentro de casa ou em
ambientes fechados e, com isso, as brincadeiras tradicionais
vêm perdendo espaço para a tecnologia.Após levantar as
brincadeiras dos pais dos alunos da turma do primeiro ano
decidimos resgatar uma brincadeira muito conhecida, mas feita
de um jeito diferente. Assim, surgiu a ideia de descobrir como
fazer bolhas de

Valorizar o resgate das brincadeiras, comparando-as no espaço
e no tempo;
Desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de
experiências em grupos;
Desenvolver habilidades de leitura;
Identificar e conhecer a característica de um texto instrucional;
Identificar as seqüências dos fatos;
Estabelecer comparações simples relacionadas à medida de
capacidade utilizando vocabulário adequado;
Comparar capacidades ou massas, utilizando termos como mais
alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais
fino, mais largo, mais pesado, mais leve, entre outros, a partir
da realização
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 16:20

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/20/2019 Número da inscrição 47

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Eliane Ângelo Dias Padovan

CPF 06593679984

E-mail eliangeldias@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL WILSON JAN DE GIULI - GUARACI/PR

Turma 1 ano C

Ano 1° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Pipa e rede elétrica não combinam.

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Matematica

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica,
social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e
valorizando-as como formas de significação da realidade e
expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.

Descreva aqui a(s) Unidade(s) -Artes integradas
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Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

- Geometria
-Formas de representação e pensamento espacial

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

-Processos de criação
-Localização de objetos e de pessoas no espaço, utilizando
diversos pontos de referência e vocabulário apropriado
-Figuras geométricas planas: reconhecimento do formato das
faces de figuras geométricas espaciais
-Localização de objetos e de pessoas no espaço, utilizando
diversos pontos de referência e vocabulário apropriado
_Sistema de orientação

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;

Tema: Pipa e rede elétrica não combinam.

A) Problematização :
Através da aula ministrada referente o conteúdo TANGRAM,
os alunos montaram a figura de uma pipa, como mostra as
fotos nos anexos do projeto. Alguns alunos sugeriram a
confecção do brinquedo e a soltura. Através de explicação
teórica a professora explicou que é perigoso soltar pipa na
cidade, que deve ter um espaço aberto para a brincadeira.

B) Situação-Problema

Questionamento dos alunos:
Por que não pode soltar pipa na cidade?

c) Objetivos
• Conhecer a brincadeira mais antiga (quando surgiu e meios
de confecção);
• Reconhecer medidas;
• Socializar;
• Integrar o senso comum e a curiosidade dos alunos;
• Estabelecer a importância da brincadeira quanto ao uso
(material e lugar de soltura);
• Compreender perigos nos ambientes e corpo;
• Alertar o perigo de soltar pipa próximo a rede elétrica;

D) Momentos
a) Explicações teóricas:
b) Vídeos explicativos.
c) Confecção das pipas
d) Soltura das Pipas
e) Montagem da maquete.

D) DESENVOLVIMENTO.
1°momento
Trabalhando com o tema Geometria e desenvolvendo
atividade da (pág 52) surgiu à sugestão dos alunos em
confeccionar uma pipa.
2°momento
Realizando á leitura da revista Ciências Hoje com o tema:
Fenômenos da natureza, os alunos questionaram o que
aconteceria se soltasse pipas em dia de relâmpagos. Assim foi
surgindo a pesquisa sobre o tema.
3°momento
Conversar com os alunos sobre os cuidados em soltar pipa
em local não adequado;
Vídeo sobre o tema;
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período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

Debate com a turma;
Explicações teóricas:
Meses de férias devem ser de diversão e não de
constrangimentos. Uma das práticas comuns e adorada pelos
jovens e crianças nesse período é o de soltar pipas. Por isso,
fazem-se necessários alguns cuidados para que elas possam
brincar em segurança. O principal deles é afastar-se das
redes elétricas. Quando as pipas enroscam nos fios podem
provocar curtos-circuitos e acarretar desde interrupções no
fornecimento de energia em bairros inteiros até acidentes
fatais.
-Para garantir a prática em segurança, algumas dicas
importantes devem ser abordadas.
• Solte pipa apenas em campos abertos ou parques, sempre
afastados das redes elétricas;
• Nunca use fios metálicos nem papel laminado para
confeccionar a pipa, eles são como condutores de energia e
podem causar choques fatais;
• Não use cerol. Além do risco de ferir ou mesmo matar, o
material costuma cortar os fios de alta e baixa tensão. Vale
lembrar que o uso de cerol é proibido e constitui um grande
risco para as pessoas. Ele pode provocar acidentes graves
com ciclistas e motociclistas;
• Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não tente retirá-las.
Nunca use varas nem suba no poste para tirar uma pipa. O
choque nestes casos é fatal;
• Se a pipa cair em uma árvore que esteja tocando a rede
elétrica, é perigoso tentar retirá-la, pois o movimento dos
galhos pode provocar curto-circuito e choques;
• Não jogue objetos na rede de energia elétrica, como
arames, correntes e cabos de aço;
• Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente. Não
solte-as em dias de chuva ou vento muito forte;
• Prefira pipas que não precisem de rabiola;
• Não suba em telhados, lajes, postes ou torres para
recuperar pipas;
• Lembre-se: o simples ato de tentar puxar uma pipa presa
aos fios da rede elétrica pode provocar uma violenta descarga
elétrica, capaz de levar à morte.
4°momento
Confecção das pipas
Escolha do local;
4°momento
Soltura das Pipas;
Atividade extraclasse no Estádio Municipal Rômulo de Giuli
5°momento
Confecção da maquete e estudo do meio ambiente;
Local apropriado;
Local não Apropriado;
6° conclusão do trabalho através de desenho e frases
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 15:48

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/20/2019 Número da inscrição 46

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Zuleide Gonçalves Freires Pinheiro

CPF 566.872.229-53

E-mail zuleide.freires@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL ANÍBAL KHURY NETO

Turma A

Ano 1° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Deslisamentos de terras

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 1

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Cincias Humanas Histria e Geografia

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação
sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito de
investigação e de resolução de problemas.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s) Natureza, ambientes e qualidade de vida
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em seu projeto.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Impactos das atividades humanas

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

Disciplina: Geografia/ Número de alunos envolvidos: 16/
Período de duração: 1 mês/ Conteúdo das revistas digitais
utilizados: Deslizamentos/ Atividades realizadas: atividades
orais e escritas, passeio exploratório/ Procedimentos
didáticos: visitas, vídeos e aulas explicativas e participativas/
reação dos alunos: participação e interesse despertados para
o questionamento e explicações científicos/ comunicação dos
conhecimentos adquiridos: atividades, oralidade e
experimento/ Resultados obtidos: alunos motivados para
observar o ambiente ao seu redor e entender motivos e
consequências das ações humanas na natureza.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 20:56

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 42

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Silene Rejane Maria de Souza

CPF 67320619920

E-mail silenesouza27@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI

Turma A

Ano 1° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Animais Abandonados - Salvando um vira-lata

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 4

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das
Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas e
procedimentos da investigação científica, de modo a sentir
segurança no debate de questões científicas, tecnológicas,
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
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Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

inclusiva.
Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e
processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico
(incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem
entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar
respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das Ciências da Natureza.
Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e
culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas
aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos
ao mundo do trabalho.
Construir argumentos com base em dados, evidências e
informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de
vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si
próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer
natureza.
Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e
comunicação para se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das
Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e
ética.
Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para
tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de
desenhos) partes do corpo humano e explicar suas funções.
Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo
(lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os
olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários para a
manutenção da saúde.
Comparar características físicas entre os colegas,
reconhecendo a diversidade e a importância da valorização,
do acolhimento e do respeito às diferenças.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Corpo humano
Respeito à diversidade

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever

A disciplina utilizada foi a de Ciências. No total foram vinte e
quatro alunos envolvidos no projeto, que teve duração de
1(um) mês. Foi utilizado a Revista Ciência Hoje, número 338,
volume 57, de Julho de 2016 "Cachorros e Humanos - Uma
relação antiga" e a notícia "De Olho nos Animais de Rua",
publicada no site dia 06.01.2015. Os alunos fizeram um
passeio pelas ruas da cidade, onde paramos numa casa cujo
dono resgata cães de rua em situação de risco. Todos são
bem cuidados, vacinados. Ao retornar para a escola, os
alunos fizeram um mapa do passeio, desenhos dos cachorros
e textos informativos da Revista Ciência Hoje e da notícia
publicada no site. Após isso, foi feita uma reflexão sobre o
abandono de animais, em que os alunos debateram. Foi
muito produtivo essa experiência. Os alunos realizaram
atividades, fizeram pintura dos cães de acordo com os cães
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detalhadamente o contexto de
realização do projeto, especificando:
a(s) disciplina(s); número de alunos
envolvidos; período de duração do
projeto; qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que atividade(s)
realizou com os alunos;
procedimentos didáticos utilizados
com os estudantes; como foi a
reação dos alunos; como
comunicaram os conhecimentos
adquiridos (vídeos, textos,
exposições, etc); quais foram os
resultados obtidos.

que viram na casa. Escreveram seus nomes. Também foi
utilizado o livro "Filé o vira-lata" da autora Claudia Ramos.
Após a leitura do livro, os alunos realizaram atividades de
interpretação da história, fizeram a parte artística,
desenhando as formas geométricas que compõem as latas
que o personagem Filé brincava. Houve a atividade para os
pais relatarem sua experiência com os filhos de como viveu o
projeto. Também foi realizado a parte de Ensino Religioso,
em que os alunos pintaram e leram "Os Dez Mandamentos da
Natureza". Música e poesia "Quem Fez" e também confecção
de cartazes e panfletos para conscientizar a sociedade sobre
o abandono e maus tratos aos animais. E a montagem do
diorama em que os próprios alunos irão fazer as esculturas
dos cães com massa de biscuit, as casinhas dos cães foram
feitas com caixinha de sabonete; árvore feitas com rolo de
papel de diferentes tamanhos; as folhas das árvores feitas
com papel de bala e guardanapo verde onde fizeram as
dobraduras. Os alunos participaram montando o trabalho da
folha de isopor representando os cães que viram na casa e na
rua. Na sala e na escola foram colocados cartazes e panfletos
para conscientização da comunidade escolar sobre o
abandono de animais. Também foi ofertado aos alunos
informações sobre carteira de vacinação, doenças (carrapato,
pulga) e as características do animal (mamífero,
características físicas, que nasce, cresce e se reproduz,
envelhece e morre). Também foi relatado sobre a afetividade
do animal com o ser humano (for, frio, fome, calor).
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Assunto: RE: Inscrição Prêmio Ciência Hoje
De Silene Souza <silenesouza27@hotmail.com>

Para: katiacruz@institutolotus.org.br <katiacruz@institutolotus.org.br>

Data 26/11/2019 20:32

Olá,	o	campo	e	os	dados	que	estão	incorretos	são	os	seguintes:

Unidade(s)	Temá.ca(s)	da	BNCC	abordada(s)	em	seu	projeto:	Descrever	caracterís:cas	de	animais
(tamanho,	forma,	cor,	fase	da	vida,	local	onde	se	desenvolvem	etc.)	que	fazem	parte	de	seu	co:diano	e
relacioná-las	ao	ambiente	em	que	eles	vivem.

Objeto(s)	do	conhecimento	presente(s)	na	BNCC	associado(s)	ao	seu	Projeto:	Seres	vivos	no	ambiente.

Obrigada	pela	atenção.

De:	ka:acruz@ins:tutolotus.org.br	<ka:acruz@ins:tutolotus.org.br>
Enviado:	segunda-feira,	25	de	novembro	de	2019	11:38
Para:	Silene	Souza	<silenesouza27@hotmail.com>
Assunto:	Re:	Inscrição	Prêmio	Ciência	Hoje
 
Olá, professora Silene, 
No site de inscrição, infelizmente, não, pois já está encerrado o prazo.
Por gentileza, envie por email qual o campo e qual o dado que está incorreto que anexo ao seu projeto.
Atenciosamente,
---

Em 24/11/2019 18:39, Silene Souza escreveu:
Fiz	a	inscrição	do	meu	projeto	porém	está	constando	informações	erradas	referentes	à	BNCC	u:lizada
no	projeto	e	gostaria	de	saber	se	tem	como	alterar	essas	informações.	Obrigada.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 14:49

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/20/2019 Número da inscrição 45

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Kelly Aparecida Teixeira Sega

CPF 007.908.809-03

E-mail kellyats@gmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL ANÍBAL KHURY NETO

Turma B

Ano 1° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Colorindo as flores

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)

2.Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas
das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas
e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir
segurança no debate de questões científicas, tecnológicas,
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
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Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

inclusiva.
3.Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e
processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico
(incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem
entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar
respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das Ciências da Natureza.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Vida e evolução

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Planta

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto, especificando:
a(s) disciplina(s); número de alunos
envolvidos; período de duração do
projeto; qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que atividade(s)
realizou com os alunos;
procedimentos didáticos utilizados
com os estudantes; como foi a
reação dos alunos; como
comunicaram os conhecimentos
adquiridos (vídeos, textos,
exposições, etc); quais foram os
resultados obtidos.

Disciplina: Ciências/ Número de alunos: 17/ Período de
duração: 1 mês/ Conteúdo de revistas digitais: Pintor de
flores - Edição 2 Experimentos/ Atividades feitas com os
alunos: #visita exploratória #palestra #plantio de flor
#experiência /Procedimentos didáticos: visitas, palestas,
aulas explicativas e exploratórias, trabalho em parceria com a
família e experimentos/ Reação dos estudantes: despertou a
curiosidade e instigou o pensamento crítico/ Comunicaram
seus conhecimentos: através de trabalhos om a família,
atividades em sala e exposições/ Resultados obtidos: Gosto
pela experimentação e satisfação em compartilhar o seu
aprendizado.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 17:48

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 39

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Thaila Luiza Batista Klich

CPF 077.669.469.39

E-mail thailaklich@gmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL PARIGOT DE SOUZA - ED. INFANTIL E ENS.
FUNDAMENTAL

Turma 2º ano vespertino

Ano 2° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto O solo que sustenta

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 1

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

CONHECIMENTO.
Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento
humano, e o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.
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Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Terra e universo.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

usos do solo

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

Alunos envolvidos: 25
Duração: 2 semanas
CIÊNCIAS.
Dentro do conteúdo apostilado trouxe a curiosidade desde
tema, a partir dai, começamos a realizar pesquisas. Entramos
no site da ciências hoje, pesquisamos nas revistas sobre o
solo.
Levamos para sala amostra de solo colhidas de diversas
partes diferentes.
Fizemos compostagem, para plantar. Usamos o solo argiloso
para fazer esculturas.
Foi muito gratificante ver as crianças satisfeitas com as suas
produções, tudo o que eles pesquisaram e colocaram a mão
na massa proporcionou uma vivência única e marcante.
Hoje os alunos entendem a importância do solo e os cuidados
que devemos ter.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 23/11/2019 07:17

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/23/2019 Número da inscrição 59

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor ELLEN NUNES DOMINGOS

CPF 052.031.569.30

E-mail elleneronaldo13@gmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL DE CAFEARA

Turma A

Ano 2° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto ÁGUA FONTE DE VIDA

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 1

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento
humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e
histórico. Compreender conceitos fundamentais e estruturas
explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar
processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de
modo a sentir segurança no debate de questões científicas,
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Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade
justa,democrática e inclusiva. Agir pessoal e coletivamente com
respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos
conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões
frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a
respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios
éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Vida e evolução.
A unidade temática Vida e evolução propõe o estudo de
questões relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres
humanos), suas características e necessidades, e a vida como
fenômeno natural e social, os elementos essenciais à sua
manutenção e à compreensão dos processos evolutivos que
geram a diversidade de formas de vida no planeta. Estudam-
se características dos ecossistemas destacando-se as
interações dos seres vivos com outros seres vivos e com os
fatores não vivos do ambiente, com destaque para as
interações que os seres humanos estabelecem entre si e com
os demais seres vivos e elementos não vivos do ambiente.
Abordam-se, ainda, a importância da preservação da
biodiversidade.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Seres vivos no ambiente Planta.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto, especificando:
a(s) disciplina(s); número de alunos
envolvidos; período de duração do
projeto; qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que atividade(s)
realizou com os alunos;
procedimentos didáticos utilizados
com os estudantes; como foi a
reação dos alunos; como
comunicaram os conhecimentos
adquiridos (vídeos, textos,
exposições, etc); quais foram os
resultados obtidos.

O projeto iniciou-se no dia 04/11/19 e término previsto para
dia 06/12/19, a turma do segundo ano possui 13 alunos.
Este projeto tem como objetivo proporcionar um aprendizado
qualitativo e prazeroso aos nossos alunos, iniciei
apresentando aos alunos as revistas CHC utilizando data
show, no qual foi abordado a revista experimentos, lemos o
artigo que se referia a importância da água, na sequencia
fizemos a experiencia proposta na revista sobre a densidade
da água salgada. Na sequencia assistiram um vídeo o sobre o
ciclo da água. Os alunos fizeram uma ilustração deste ciclo.
Fizemos expedição investigativa na unidade de tratamento da
água de nosso município no qual o puderam compreender
como é catalizada e tratada a água que chega em nossas
troneiras, ao retornarem fizeram uma produção textual sobre
o que a importância do tratamento da água. Confecções de
cartazes sobre dicas para economizarmos água também
foram confeccionados. Estamos trabalhando na confecção de
maquetes que abordará o ciclo da água e o tratamento da
água. O nome do projeto foram os alunos que escolheram,
pois eles compreenderam que sem água não há vida.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 11/11/2019 11:34

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/11/2019 Número da inscrição 7

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Jaqueline Rodrigues Amaro

CPF 06073660952

E-mail marcelamunhos@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL NAIR APARECIDA ARRUDA CAMARGO
CLÍMACO - GUARACI/PR

Turma 2°ANO A

Ano 2° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto {field:nome_do_projeto_1528745818983}

Selecione a Competência Geral
da BNCC que foi desenvolvida
com maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de
conhecimento relacionada ao seu
projeto.

Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que
buscou estimular com seu
projeto.

CONHECER E EXPLORAR AS CARACTERÍSTICAS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES; UTILIZAR DIFERENTES LINGUAGENS VERBAL O
VISUAL MOTORA DESENVOLVER RACIOCÍNIO CAPACIDADE DE
CONHECER ALGO; ANALISAR E COMPREENDER
CARACTERÍSTICAS ; ANALISAR CARACTERÍSTICAS E
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FENÔMENOS NATURAIS.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

LEITURA ESCRITA ORALIDADE PROCESSOS E EVOLUÇÃO.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC
associado(s) ao seu Projeto.

ESCRITA AUTÔNOMA PESQUISA COMPREENSÃO EM LEITURA
COLETA E CLASSIFICAÇÃO DE DADOS
SAÚDE HÁBITOS E COSTUMES.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto;
qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que
atividade(s) realizou com os
alunos; procedimentos didáticos
utilizados com os estudantes;
como foi a reação dos alunos;
como comunicaram os
conhecimentos adquiridos
(vídeos, textos, exposições, etc);
quais foram os resultados
obtidos.

PROJETO: MOFOS E BOLORES
PROBLEMATIZAÇÃO: DURANTE AS AULAS FORAM SELECIONADAS
ALGUNS PRODUTOS A SEREM ANALISADAS DATAS DE
FABRICAÇÃO;POSTOS EM EMBALAGENS DIFERENCIANDO CORES E
AMBIENTES; COM DECORRER DO TEMPO FORAM OBSERVADAS AS
MUDANÇAS DOS PRODUTOS.
PROBLEMA ENCONTRADA :INICIOU COM SEPARAÇÃO DE
PRODUTOS A SER COLOCADOS PARA MOFAR, QUAIS IRIAM
MOFAR PRIMEIRO E EM QUAL AMBIENTE .
OBJETIVO: PROMOVER CONHECIMENTO CIENTIFICO SOBRE OS
ALIMENTOS BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS.
PROPORCIONAR O CONTATO COM ESSES ALIMENTOS.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES : ORALIZAR COM OS ALUNOS QUAIS
ALIMENTOS PESQUISAREM
REALIZAR QUESTIONAMENTOS SOBRE COMO DEVEMOS MANTER
ESSES ALIMENTOS
OBSERVAR DATAS DE FABRICAÇÃO
PROMOVER MOMENTO DE EXPERIMENTOS
CONVERSAR COM OS ALUNOS COMO MANTER OS ALIMENTO EM
BOM ESTADO.
PRODUÇÃO ESCRITA SOBRE O QUE APRENDERAM SOBRE MOFOS
E BOLORES
Texto publicado na CH 267 (janeiro-fevereiro/2009)
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 05/11/2019 15:37

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/05/2019 Número da inscrição 5

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Amanda Martins Miguel

CPF 009.437.029-09

E-mail amiguel_martins@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL WILSON JAN DE GIULI - GUARACI/PR

Turma 2 ano A - Manhã

Ano 2° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto {field:nome_do_projeto_1528745818983}

Selecione a Competência
Geral da BNCC que foi
desenvolvida com maior
relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de
conhecimento relacionada
ao seu projeto.

Linguagens

Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais
(incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes
linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e
desenvolver projetos autorais e coletivos.
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Descreva a(s)
Competência(s)
Específica(s) da BNCC que
buscou estimular com seu
projeto.

Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e
linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar
aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e
colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e
inclusiva.

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e
produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à
cooperação.

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de
produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos
matemáticos para compreender e atuar no mundo.

Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como
também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a
curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

Descreva aqui a(s)
Unidade(s) Temática(s) da
BNCC abordada(s) em seu
projeto.

Leitura, escrita, oralidade

Probabilidade e estatística

Vida e evolução

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC
associado(s) ao seu
Projeto.

Compreensão em leitura Escrita; Escrita autônoma e compartilhada

Coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e de
dupla entrada e em gráficos de colunas

Nutrição do organismo, hábitos alimentares

PROJETO TEMA
Preferências Alimentares

1- PROBLEMATIZAÇÃO
Durante a aula, sobre as preferências alimentares, realizando
observação de alguns alimentos, entre eles saudáveis e os mais
preferidos pelas crianças. Realizamos o levantamento dos alimentos
de acordo com a preferência de cada um. Na oportunidade, um aluno,
onde o avó é dono de uma empresa de sorvete em nossa cidade,
comentou sobre a produção do sorvete, oralizou que na fábrica eles
fazem sorvetes de palito, os famosos picolés, e também as "massas"
no pote. Esse foi o tema central para darmos início ao projeto: Como o
sorvete foi criado? Como ele congela? Dúvidas como essa iremos
responder no decorrer do projeto.
As disciplinas envolvidas serão Língua Portuguesa, Matemática, Arte e
Ciências.

2- SITUAÇÃO PROBLEMA ESCOLHIDA
Esse foi o tema central para darmos início ao projeto: Como o sorvete
foi criado? Como ele congela? Porque não devemos comer tantas
guloseimas?

3- OBJETIVOS E MÓDULOS DE APRENDIZAGEM
*promover conhecimento científico sobre os alimentos, em especial o
sorvete.
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Faça um relato da prática
desenvolvida com seus
alunos. Você pode
descrever detalhadamente
o contexto de realização do
projeto, especificando: a(s)
disciplina(s); número de
alunos envolvidos; período
de duração do projeto;
qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que
atividade(s) realizou com
os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a
reação dos alunos; como
comunicaram os
conhecimentos adquiridos
(vídeos, textos,
exposições, etc); quais
foram os resultados
obtidos.

*propiciar o contato com alimentos de diversos grupos.
*informar aos alunos os benefícios de uma alimentação saudável e os
malefícios de uma alimentação exagerada.
*possibilitar a visita à fabrica de sorvetes da cidade.

4- MOMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1º momento

Oralizar com os alunos sobre as preferências alimentares. Realizar
questionamentos sobre o que devemos comer, o que não gostam,
gostam pouco e gostam muito. Fazer o registro dos nomes dos
alimentos (autoditado) (apostila do Sistema Maxi de Ensino - 2º ano,
volume 3, LP pág 66 e 67). Após fizemos a votação dos alimentos
preferidos de cada um e registramos as informações em um gráfico.
Informar aos alunos sobre a alimentação em excesso, o que pode
causar na nossa vida e na nossa saúde.
Observar a Tela Autumn de Giuseppe Arcimboldo, os quais foram
utilizados alimentos para compor um rosto. (oralizar os alimentos e as
cores presentes na obra) (Apostila LP pág 68 e 69)
Após faremos uma produção textual, com as preferências dos alunos,
envolvendo outras áreas sem ser apenas alimentar. (confeccionar um
mural)

2º momento

Levar para a sala um texto informativo sobre o sorvete, onde faremos
a leitura e interpretação, tanto oral quanto escrita.

3º momento

Será promovido um momento de leitura de um poema ilustrado. Após
os alunos produzirão seu próprio poema ilustrado utilizando suas
preferências. (apostila pág 93 LP) (Mural)
Realizar a leitura de texto científico fornecido na Revista Ciência Hoje
das crianças. Edição 11 - Ciências, disponível na página
http://chc.codinorp-edu.org.br/wp/viewer/?file=http://chc.codinorp-
edu.org.br/wp/wp-
content/uploads/2018/01/otimizado_ciencias_edicao_-11.pdf , pág
22 a 24.
Entregar para cada aluno uma cópia impressa. Oralizar e realizar
inferências nas falas dos alunos. Informar como a ciência esta
presente no nosso dia a dia e dentro de nossa casa.
Será focado a seção: Na cozinha: Sorvete instantâneo.
Além de ser um texto que traz informações ele também é um texto
instrucional. Informar que na próxima aula iremos fazer o
experimento.
Ir até a sala de informática e pesquisar informações sobre o sorvete ao
redor do mundo.

4º momento

Promover o experimento em sala de aula, produzindo o sorvete
instantâneo. (sugestão da revista Ciência Hoje)
Disponibilizar aos alunos a pirâmide alimentar para análise (oralizar)

Conversar com os alunos sobre os grupos alimentares e registrar no
caderno os tipos de alimentos que compõem cada um.

5º momento

Visita a fábrica de sorvetes GELONI. Após o retorno a escola pedir para
que façam um diorama representando a fábrica.
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6º momento

Fechamento do projeto com o jogo da memória dos alimentos, onde
os alunos irão pintar, recortar e brincar.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 11:50

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/20/2019 Número da inscrição 43

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Vera Lúcia Antivere Pelaquim

CPF 562.806.459-91

E-mail verapelaquim@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

Turma C

Ano 2° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Horta em vasos- Temperos Naturais

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Competência 3

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s) Vida e evolução
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em seu projeto.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Seres vivos no ambiente- Plantas

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

O PROJETO FOI REALIZADO NAS DUAS TURMAS DE 2 ANO,
ENVOLVENDO 28 ALUNOS. EM CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E
LÍNGUA PORTUGUESA TIVEMOS A OPORTUNIDADE DE
ESTUDAR SOBRE AS PLANTAS, PESQUISAR, REGISTRAR
ATRAVÉS DE DESENHO E PEQUENOS TEXTOS, FIZEMOS
CÁLCULOS COM VASOS E PLANTAS, ENTRE OUTRAS
ATIVIDADES. DEPOIS DO PLANTIO O CUIDADO NECESSÁRIO
COM AS PLANTAS, OS ALUNOS FIZERAM A EXPOSIÇÃO DE
SEUS TRABALHOS EM SALA E DOS VASOS (HORTA),
EXPLICANDO SOBRE QUAL A IMPORTÂNCIA E UTILIZAÇÃO DAS
PLANTAS, PODENDO ATÉ SABOREAR ALGUNS TEMPEROS
(PIZZA). O RESULTADO FOI MUITO PROVEITOSO, TEVE BOA
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS, DEMONSTRARAM INTERESSE
NAS ATIVIDADES.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 16:48

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 33

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Maria Suely Barbosa Pereira

CPF 58561501987

E-mail suely_alpereira@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI

Turma 2º ano

Ano 2° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto O sabor das frutas e dos chás medicinais

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 8

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar,
compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e
respeitando o outro,recorrendo aos conhecimentos das Ciências da
Natureza e às suas tecnologias.

Descreva aqui a(s) Unidade(s) Vida e evolução
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Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

(Re)conhecer a importância das plantas medicinais;
- Levar o aluno a experimentar diversas frutas;

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Plantas

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

O projeto vem sendo desenvolvido ao longo do ano letivo
com os alunos.
Os alunos foram convidados para que em sala de aula
esboçassem através da oralidade o que eles lembravam que
existia de espaço na nossa escola, além de salas de aulas,
refeitório, as salas de professores e da direção, etc. O
objetivo era saber se eles, já estando no 2º ano tinham noção
do que havia de espaço na nossa escola e como eles
enxergavam estes espaços.
Os alunos disseram o que lembravam terem visto como
plantas, vegetação, etc. Em seguida pedi que reproduzissem
estes espaços ditos por eles no caderno através de
ilustrações.
Percebemos que é muito importante para as crianças as
aulas/ passeios na qual contribui para autonomia das
mesmas, proporcionando a elas momentos de aprendizagem.
Sendo assim, os alunos estiveram observando o espaço
escolar e seus arredores.
Os alunos do 2º ano, acompanhados pela professora regente
foram convidados a percorrer o caminho em torno da nossa
escola municipal. Percorremos o espaço da sala observar o
verde das plantas, o verde das gramas, as árvores frutíferas
existentes, a casa do cuidador, que até então, era habitada
pelo policial Pádua com vasos de hortaliças e dois vasos com
um pé de mamão e outro com limão plantado.
Neste momento todos os alunos estiveram bem livres para
que pudessem explorar o local. Ficaram à vontade para
falarem sobre o local com os de aula, atravessando o pátio
até ao lado externo da escola, onde os alunos puderam
demais colegas interagindo com os demais colegas suas
descobertas e suas suposições.
Os alunos foram orientados para que pusessem as mãos no
solo, nas árvores, enfim, que explorassem mesmo o espaço
da nossa escola. Logo depois retornaram para a sala, para a
explanação do que observaram.
Este projeto partiu da observação diária das crianças, todos
os dias após o almoço recebem uma fruta como sobremesa.
No período da tarde, para não repetir o consumo da fruta
oferecemos o suco das mesmas. Dessa forma, foi possível
perceber que algumas crianças demostravam resistência em
comê-las ou bebê-las. Senti a necessidade de incentivá-las a
experimentar o sabor e a satisfação que essas podem nos
trazer, além dos inúmeros benefícios a nossa saúde.
Sabemos que é através da conscientização das crianças que
teremos adultos mais conscientes da importância de uma
alimentação mais natural. Dessa forma, estaremos
contribuindo com a diminuição da obesidade e a manutenção
de corpos mais saudáveis, visto que, aquilo que é aprendido
na escola por seus professore, os educandos levam para suas
vidas como verdades absolutas.
Este projeto partiu da observação diária das crianças, todos
os dias após o almoço recebem uma fruta como sobremesa.
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No período da tarde, para não repetir o consumo da fruta
oferecemos o suco das mesmas. Dessa forma, foi possível
perceber que algumas crianças demostravam resistência em
comê-las ou bebê-las. Senti a necessidade de incentivá-las a
experimentar o sabor e a satisfação que essas podem nos
trazer, além dos inúmeros benefícios a nossa saúde.
Todas as atividades propostas foram (re)pensadas visando a
participação dos alunos através dos conhecimentos prévios
que estes poderiam trazer oriundos das suas vivências.
Trouxe para a sala de aula metodologias diferenciadas que
proporcionassem a cada criança a oportunidade de expandir
o seu aprendizado.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 17:01

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/20/2019 Número da inscrição 50

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Luciene de Moraes Bueno

CPF 561.014.069-20

E-mail lubueno001@gmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL ANÍBAL KHURY NETO

Turma A

Ano 2° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Alimentação Saudável

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 8

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar,
compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e
respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências
da Natureza e às suas tecnologias.
8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,



20/11/2019 17(49Locamail :: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp

Página 2 de 2https://webmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_safe=1&_uid=558&_mbox=INBOX.Mala_Direta&_action=print&_extwin=1

recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para
tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Vida e Evolução

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Plantas

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto, especificando:
a(s) disciplina(s); número de alunos
envolvidos; período de duração do
projeto; qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que atividade(s)
realizou com os alunos;
procedimentos didáticos utilizados
com os estudantes; como foi a
reação dos alunos; como
comunicaram os conhecimentos
adquiridos (vídeos, textos,
exposições, etc); quais foram os
resultados obtidos.

Disciplina: Ciências/ Número de alunos: 28/ Período de
duração: 3 meses/ Conteúdos das revistas digitais:
/Atividades realizadas: estudos das plantas e plantio de
temperos/ Procedimentos didáticos: Visita à horta, plantio de
sementes e estudos das plantas/ Reação dos alunos:
Estiveram participativos e entusiasmados para o
conhecimento/ Comunicação do conhecimento: através de
atividades, exposições e plantio dos temperos pelos pais/
Resultados obtidos: Participação ativa dos pais e alunos com
interesse em aprender na prática.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 19:44

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/20/2019 Número da inscrição 52

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Célia Regina De Souza Silva

CPF 49001540910

E-mail celiareginadesouzasilva@outlook.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI

Turma A

Ano 2° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Planeta Terra - Ciclo das Águas

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento
humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e
histórico;
2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas
das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas
e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir
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Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

segurança no debate de questões científicas, tecnológicas,
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva;
3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e
processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico
(incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem
entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar
respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das Ciências da Natureza;
4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e
culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas
aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos
ao mundo do trabalho;
5. Construir argumentos com base em dados, evidências e
informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de
vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si
próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer
natureza;
6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação
e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das
Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e
ética;
7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar,
compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e
respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências
da Natureza e às suas tecnologias;
8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para
tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Terra e Universo.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Ambientes da Terra: aquáticos e terrestres.
Movimento aparente do Sol no céu.
O Sol como fonte de luz e calor.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto, especificando:
a(s) disciplina(s); número de alunos
envolvidos; período de duração do
projeto; qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que atividade(s)
realizou com os alunos;
procedimentos didáticos utilizados
com os estudantes; como foi a
reação dos alunos; como

A disciplina envolvido no projeto foi a de Ciências,
interagindo com Língua Portuguesa e Geografia. No total
foram 30 alunos envolvidos com o projeto, que teve como
duração 2(dois) meses. A revista utilizada foi a Ciência Hoje
das Crianças - Gorilas, Elefantes e Leões e outros bichos
curiosos da África - número 259 - Agosto de 2014, "A água
vai acabar mesmo?" nas páginas 7, 8 e 9. Os alunos estão
fazendo leituras de textos; visita à Mina de Água e trabalhos
relacionados ao ciclo da água e ao planeta; pesquisa junto à
família sobre o consumo de água; atividade pegada ecológica
com questionário e pontuação; atividade para pintar somente
as partes que contribuem para manter o solo em bom estado
de conservação e de branco degradação do solo; atividade "A
importância da água para os seres vivos"; atividade sobre a
utilização da água"; atividade sobre economia de água;
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comunicaram os conhecimentos
adquiridos (vídeos, textos,
exposições, etc); quais foram os
resultados obtidos.

poesia "De gotinha em gotinha". Os alunos usaram da
oralidade, reflexão e atividade para expressar os
pensamentos relacionados ao tema. Cada assunto abordado
despertou-lhes a curiosidade e preocupação da água como
bem esgotável. Os alunos irão colocar em prática os assuntos
abordados através de maquetes, cartazes, experiências e
relatos.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 14:30

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 21

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Sílvia Siqueira de Ruis

CPF 856.171.059-49

E-mail s.siq@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL PARIGOT DE SOUZA - ED. INFANTIL E
ENS. FUNDAMENTAL

Turma 3º ano

Ano 3° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Alimentação é mais do ingerir nutrientes

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 8

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou

Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar,
compreendendo- se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e
respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências
da Natureza e às suas tecnologias.
Construir argumentos com base em dados, evidências e
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estimular com seu projeto. informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de
vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si
próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer
natureza.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Vida e Evolução

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Nutrição do organismo
Hábitos alimentares

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

Nesta aula, serão abordados temas importantes para disparar
reflexões sobre a importância das escolhas dos alimentos que
compõem um prato equilibrado, variado e moderado.
Pretende-se que este seja um momento que os alunos, por
meio dos conhecimentos já adquiridos a partir de reflexões e
estudos anteriores, analisem e reflitam sobre suas próprias
escolhas alimentares. O objetivo não é apresentar um
aprofundamento da temática, mas sim, realizar uma
aproximação da turma aos conhecimentos que serão
construídos ao longo de algumas aulas. Para esta aula é
necessário algumas cartolinas e/ou papéis pardos, para que
os grupos possam montar painéis, e folhas impressas com o
material de apoio para o aluno (disponível nos materiais
complementares desta aula.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 22/11/2019 16:51

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/22/2019 Número da inscrição 58

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Sônia de Lourdes Vasconcelos

CPF 03690225990

E-mail soniavasconcelosesilva@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL DE CAFEARA

Turma A , B e C.

Ano 3° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Reciclar é construir

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 1

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

competência: 01 : Compreender as ciências da natureza como
empreendimento humano , e o conhecimento cientifico como
provisório , cultural e histórico.
Competência :03: Analisar , compreender e explicar características
, fenômenos e processos relativos ao mundo natural , social e
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Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

tecnológico( incluindo o digital ), como também as relações que se
estabelecem entre eles , exercitando a curiosidade para fazer
perguntas , buscar resposta e criar soluções( inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das ciências da
natureza.
competência 8 : Agir pessoal e coletivamente com pessoal e
coletivamente com respeito , autonímia , responsabilidade ,
flexibilidade , resiliência e determinação , recorrendo aos
conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões
frente a questões cientifico-tecnológicas e socioambientais e a
respeito da saúde individual e coletiva , com base em princípios
éticos , democráticos , sustentáveis e solidários .

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Matéria e energia .

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Consumo consciente e Reciclagem.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

O projeto Reciclar é construir foi desenvolvido com a turma
dos terceiros ano A ,B e C contemplando um total de 43
alunos , teve inicio dia 04 de novembro de 2019 e término
dia 06/12/2019 . Durante a realização do projeto foram
realizadas visitas para expedição investigativa , onde após a
visita os alunos fizeram relatórios contando o que
entenderam sobre o assunto , posteriormente fomos a um
barracão onde é fabricado vários objetos com material
reciclável , sendo posteriormente registrado através de
produção textual e construção de brinquedos com uso de
materiais recicláveis. No decorrer do desenvolvimento do
projeto tivemos a contribuição de duas palestras realizadas
pela equipe responsável pelo( PSF)programa saúde da família
e também do responsável pela coleta seletiva e reciclagem
que atende o município de Cafeara.Para implementar o
projeto e enriquecer o conhecimento dos alunos fomos
acompanhar o processo de coleta , separação e preensão
acontecido no barracão municipal, ao retornamos
registramos através de cartazes informativos para expor na
escola. O acesso a revista CHC através de retroprojetor
contribuiu para momentos de aprendizado , reflexão e
mudanças de postura no cotidiano. Como mobilização
Municipal foi realizado uma passeata com banners , cartazes
e faixas e entregas de panfletos aos comércios e munícipes.
Finalizando o projeto a escola municipal realizou a feira de
Ciências , com , experiencia exposições de trabalhos e
portifólios.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 11/11/2019 22:20

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/12/2019 Número da inscrição 11

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Rosimeire Soares

CPF 018.204.419-03

E-mail rsc_soares@hotmail.com

Escola SCOLA MUNICIPAL NILSON RIBAS

Turma 3º " A"

Ano 3° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto {field:nome_do_projeto_1528745818983}

Selecione a Competência Geral
da BNCC que foi desenvolvida
com maior relevância no projeto.

Competncia 1

Selecione a área de
conhecimento relacionada ao seu
projeto.

Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que
buscou estimular com seu

1. Exercitar a curiosidade intelectual abordagem própria das ciências,
investigação , reflexão e analise critica exercitar a imaginação e a
criatividade pensamento cientifico e imaginação e e a criatividade,
pensamento cientifico e critico.
2. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, e determinação, recorrendo aos
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projeto. conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a
questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da
saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Estímulo do interesse e a curiosidade científica deverão ser
responsáveis pela cooperação e pelo trabalho coletivo.

Conhecendo outros animais – conhecendo agrupamentos
famosos ( mamíferos) comparar mamíferos e aves Agrupando os
animais (diferentes animais invertebrados).

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC
associado(s) ao seu Projeto.

O objetivo é desmistificar, que os morcegos são uma ameaça
aos seres humanos e ao meio ambiente.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto;
qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que
atividade(s) realizou com os
alunos; procedimentos didáticos
utilizados com os estudantes;
como foi a reação dos alunos;
como comunicaram os
conhecimentos adquiridos
(vídeos, textos, exposições, etc);
quais foram os resultados
obtidos.

Este projeto aborda conceitos relacionados às etapas que
compõem o ciclo de vida de diferentes seres vivos. Para o
desenvolvimento desta proposta, os alunos foram convidados a
analisar imagens de espécimes (morcegos e outros mamíferos)
em diferentes situações. Realizada a análise, as imagens
deverão ser organizadas de maneira cronológica, considerando
os fatos ocorridos. Os alunos compararam seus esquemas
relatos, desenhos e suas pesquisa sobre mamíferos com os de
outros colega. Essa comparação serviu para que os alunos
reconheçam que todos os seres vivos nascem, crescem,
reproduzem, envelhecem e depois morrem. Tudo se deu a partir
da curiosidade dos alunos quando estudávamos sobre
mamíferos. Então surgiu perguntas como: "Morcego vira rato?"
"Rato velho vira morcego? " "O Batman é um morcego gigante?"
"Porque os morcegos são mamíferos e voam?" Então a partir de
tantos questionamentos eu a professora pedi que os alunos
fossem pesquisar e trouxessem as informações, de pois de feito
a pesquisa eu levei para a sala de aula a Revista CHC com as
matérias das nº251 " Você sabia que os morcegos ajudam a
preservar as floresta?"E a revista nº 32 da CHC Vida dos
Morcegos, levei também a revista CHC nº 151 e 157, juntamos
todas as nossas pesquisas e começamos o trabalho.
Particularmente, a revista CHC apresenta textos que aproxima o
aluno da linguagem cientifica e o ajudam a compreender
temáticas que muitas das vezes são abordadas, os textos
permitiram diálogos e uma atitude de responsabilidade,
momento descontraído de leitura dando abertura para
perguntas, discussão e roda de conversas. A partir daí
começamos um trabalho multidisciplinar que envolvendo outras
disciplinas como: Língua Portuguesa, Geografia, Arte, porque
apesar de ser um Projeto de Ciências a preocupação com o
letramento que não aborda necessariamente a linguagem
cientifica, durante as aulas dialogadas eu a professora, ressaltei
elementos que caracterizam o gênero de divulgação científica
para as crianças, a capa , o número da revista, a data os autores
quem poderia ter escrita, o que é escrito, destacando bem a
importância da revista para o nosso trabalho. Foram
desenvolvidas atividades de Língua. Portuguesa como: Leitura
das revistas CHC, Produção de textos sobre a vida dos
morcegos. Em Arte produção de cartazes a partir de temas e da
leitura da CHC, exposição dos cartazes e interação com os
alunos, e também confeccionaram morcegos utilizando papel
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cartão e prendedores de roupas. Em Geografia estudo de
regiões onde ocorrem mais morcegos. Em História: foi realizada
uma breve apresentação do projeto e do tema proposto "Vida de
morcego" de acordo com uma abordagem exploratória e
investigativa para desmistificar que morcego não vira vampiro e
não suga sangue das pessoas.
Os alunos aceitaram o desafio com entusiasmo por explorar as
reportagens da CHC. Foram também mostradas imagens de
algumas espécies de morcegos, foi utilizados textos, vídeos,
cartazes e pesquisas fornecidas pelos alunos. No final de cada
sessão, as respostas aos problemas colocados no inicio da aula
tinham sido encontradas! Os morcegos são aves ou mamíferos?
Como imaginam/desenham um morcego? Qual o seu regime
alimentar? Como comunicam? Como se deslocam? Serão cegos?
Como se reproduzem?
Foram utilizados vídeos sobre a vida dos morcegos e ao final
dos vídeos cada aluno, produziu desenhos sobre os mesmos.
O Projeto foi desenvolvido em 2 meses com o total de 26 alunos
de 3º ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Nilson
Ribas os alunos ficam bastante entusiasmados com as
descobertas que fizeram sobre a vida dos morcegos, reagiram
muito bem ao projeto, ficaram felizes por poder pesquisar e
desenvolver um trabalho coletivo, houve muita cooperação
responsabilidade da parte de todos.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 24/11/2019 17:13

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/24/2019 Número da inscrição 61

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Maria Célia Santana dos Santos

CPF 74904191900

E-mail celia.maria.5000@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL VITÓRIA RÉGIA

Turma 3º ano A matutino

Ano 3° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Alimentação de qualidade

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 8

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento
humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e
histórico.

Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem -estar,
compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e
respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências
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da Natureza e as suas tecnologias.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Unidade temática - Vida e Evolução;

Nutrição do organismo;

Hábitos alimentares;

Integração entre o sistema digestório;

Respiratório e circulatório.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Praticas de linguagem: Analise linguísticos/ semiótico (
ortografização ).

Formas de composição de narrativas e formas de textos
narrativos poéticos visuais.

LEITURA- estratégias de leitura: apreender os sentidos
globais do texto.

ORALIDADE - participação em discussão orais de temas
controversos de interesses da turma e da relevância social.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

Com o trabalho no cotidiano em sala de aula nos textos
estudados na apostila na disciplina de Ciências abordando o
tema em alimentação, surgiu-se a curiosidade dos alunos
questionado O que é alimentação de qualidade?
Em prol a esta curiosidade, submeteu ao tema escolhido
pelos alunos do 3º ano A, compondo-se com 23 alunos
abordando o tema:" Alimentação de qualidade".
O tema primeiramente foi pesquisado na revista Ciências
Hoje ( O que é alimentos de qualidades ), em decorrências a
esta pesquisa resolvemos trabalhar com a Pirâmide Alimentar
e a origem dos alimentos, envolvendo a Nutricionista do
município que trabalha diretamente com a merenda escolar
na cozinha central onde e feita a merenda que é distribuída
para as escolas do município. A nutricionista Renata foi
diretamente para sala da turma e deu uma aula sobre o que é
Pirâmide alimentar, onde as crianças participaram com
entusiasmo e interesse.
No decorrer do projeto, que foi um período de 15 a 20 dias,
más ainda o projeto está em fase de conclusão, os alunos
trouxeram frutas e fizemos salada de frutas, teve contação de
história " Delicias e gostosuras da Vovó ", maquete da casa da
vovó, modelagem de bisqui de frutas e legumes
confeccionados pelos próprios alunos, suco verde e outros
sucos naturais feito pelos alunos dentro da sala de aula.
Confecção de cartazes e produção de frases e textos. No
decorrer do desenvolvimento do projeto houve a participação
da família também contribuindo diretamente na escola.
Em conclusão a este projeto, está envolvendo todas
disciplinas em estudos da turma.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 11/11/2019 12:32

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/11/2019 Número da inscrição 8

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor RITA DE CASSSIA TOLOI

CPF 54752094991

E-mail rita_toloy@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL NAIR APARECIDA ARRUDA CAMARGO
CLÍMACO - GUARACI/PR

Turma 3° ANO A

Ano 3° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto {field:nome_do_projeto_1528745818983}

Selecione a Competência Geral
da BNCC que foi desenvolvida
com maior relevância no projeto.

Competncia 3

Selecione a área de
conhecimento relacionada ao seu
projeto.

Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que
buscou estimular com seu
projeto.

VALORIZAR E UTILIZAR OS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS
CONSTRUINDO SOBRE O MUNDO FÍSICO, SOCIAL CULTURAL
PARA ENTENDER EXPLICAR A REALIDADE CONTINUAR
APRENDENDO E COLABORAR PAR CONSTRUÇÃO DE UMA
SOCIEDADE.
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VALORIZAR E FLUIR MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

O objetivo principal é proporcionar aos alunos o contato com
processos, práticas e procedimentos da investigação científica
para que eles sejam capazes de intervir na sociedade. Neste
percurso, as vivências e interesses dos estudantes sobre o
mundo natural e tecnológico devem ser valorizados.

leitura escrita oralidade pesquisa e produção vida e evolução.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC
associado(s) ao seu Projeto.

compreensão da leitura da escrita ampliação do vocabulário
coleta e classificação e dados hábitos e costumes dos
antepassados.
utilização de diferentes linguagens.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto;
qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que
atividade(s) realizou com os
alunos; procedimentos didáticos
utilizados com os estudantes;
como foi a reação dos alunos;
como comunicaram os
conhecimentos adquiridos
(vídeos, textos, exposições, etc);
quais foram os resultados
obtidos.

PROJETO : PLANTAS MEDICINAIS
NO DECORRER DAS AULAS FOI REALIZADO UMA PESQUISA COM
ALUNOS PARA SABER SE ELES SABIAM ALGUMA RECEITA DA
VOVÓ TODOS TROUXERAM RESULTADOS POSITIVOS SIM
CONHECIAM ALGUM TIPO DE PLANTA QUE FAZIA PARTE DAS
RECEITAS DE FAMÍLIA

Educar, pesquisar, desenvolver, cultivar, beneficiar, e distribuir
espécies medicinais, aromáticas e condimentares, produzindo
resultados científicos, , proporcionando à população o acesso
seguro e o uso racional de plantas medicinais e e promovendo o
uso sustentável da biodiversidade e o desenvolvimento da
cadeia produtiva com os atores locais.
O reconhecimento e o resgate da sabedoria popular sobre as
plantas medicinais são fundamentais às famílias rurais, pelo fato
de caseira ser uma fonte de cura, e muitas vezes a única, devido
à falta de outros recursos para cuidar da saúde. Outro aspecto
relevante é o cuidado de proceder com cultivo de plantas
medicinais em sistemas orgânicos locais, uma vez que esse
sistema é plenamente viável numa horta, nas próprias
residências familiares.
Texto publicado na CH 266 (dezembro/2009)
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 14:12

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/20/2019 Número da inscrição 44

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Rosimeri Aparecida Rossete

CPF 02197177966

E-mail merirossete@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL WILSON JAN DE GIULI - GUARACI/PR

Turma 3° ano B

Ano 3° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Por que precisamos das abelhas?

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica,
social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e
valorizando-as como formas de significação da realidade e
expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.
4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que
respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência
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socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional
e global, atuando criticamente frente a questões do mundo
contemporâneo.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

-Leitura, escrita, oralidade
-Artes integradas
- Vida e evolução

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

-Características e desenvolvimento dos animais
- Compreensão em leitura
-Escrita colaborativa
-Processos de criação

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou

Tema: Por que precisamos das abelhas?

Problematização:
o Você sabe de onde as abelhas vem?
o Por que as abelhas são importantes para o nosso meio
ambiente?
o Como são distribuídas as funções entre as abelhas?
o O que pode acontecer se abelhas não mais existirem?
o E as flores são importantes para as abelhas?

Situação-problema:
o Revista Ciência Hoje - Leitura informativa "Zum – zum –
zum no jardim"
o Como as abelhas produzem o mel?

Objetivos:
� Conhecer o mundo fascinante das abelhas, descobrir
porque precisamos das abelhas, onde elas vivem;
� Compreender que as abelhas são insetos sociais, que
convivem harmoniosamente em um mesmo espaço, chamado
colônia. São disciplinadas, trabalhadoras e organizadas e que
podemos tomá-las como exemplo de harmonia nas
diferentes funções;
� Conscientizar e sensibilizar os alunos que é preciso
proteger o meio ambiente;
� Conhecer o ciclo das abelhas e sua função na polinização
das plantas e o equilíbrio ecológico;
� Reconhecer e respeitar as diferenças e riquezas pessoais,
que existem em cada um de nós;
� Conhecer as etapas da apicultura no processo da
preparação do mel.

Para a realização desse projeto será construída uma colméia e
as abelhas com material alternativo;
Realizar experimentos com flores;
Produzir um mural demonstrando passo a passo o ciclo do
mel;
Explorar o importante papel das abelhas para natureza;
Reconhecer a função da Apicultura e a importância do
trabalho do apicultor;
Mostrar o funcionamento da colméia.
Desenvolver a linguagem oral e escrita;
Produção textual com representação por meio de desenho.
"As abelhas"

1º Momento: Iniciei a aula com a leitura, interpretação e
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com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

representação por meio de desenho sobre gênero textual
poema: Abelhas os alunos questionaram como as abelhas
fazem a colméia e como é produzido o mel. Observando a
grande curiosidade dos alunos diante o assunto surgiu o
tema para o nosso trabalho de Ciências.

2º Momento: Levei para a sala de aula a revista Ciências Hoje
com o texto informativo: "Zum – zum – zum no jardim"
conscientizando–os sobre a importância das abelhas para o
nosso meio ambiente, onde surgiram novos questionamentos
e curiosidades por parte dos mesmos.

3º Momento: Diante a tantos questionamentos realizamos
uma pesquisa online no laboratório de informática para sanar
as dúvidas dos alunos. Em seguida assistiram a um vídeo de
como as abelhas produzem o mel, onde os alunos
questionaram: __ "Por que não construímos uma colméia"?
Assim iniciamos a construção da colméia com material de
apoio (Kraft).

4º Momento: Iniciamos a aula com a leitura do livro
cartonado: Primeiro livro dos porquês; Precisamos das
Abelhas?, onde pudemos descobrir curiosidades sobre a vida
das abelhas, a função de cada uma delas , o seu ciclo de vida
e como realizam a polinização das flores. Através dessa
leitura os alunos encontraram muitas respostas sobre todos
os "porquês". Em seguida confeccionamos as abelhas com
massinha de modelar para a representar a maquete da
colméia.

5º Momento: Realizamos a confecção de um mural
informativo sobre tudo o que aprenderam sobre as abelhas
conscientizando a importância das abelhas para polinização
das flores. Durante a confeccção do mural um aluno fez a
seguinte pergunta: __ "Como as abelhas enxergam as flores?
Pois o cachorro enxerga tudo preto e branco". Para sabermos
a resposta fomos até o laboratório de informática para
pesquisar sobre o assunto e vimos um vídeo de experiência:
Como as abelhas enxergam as flores.

6º Momento: Realização do experimento Como as abelhas
enxergam as flores. Produção textual com representação por
meio de desenho. "As abelhas"
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 18/11/2019 16:10

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/18/2019 Número da inscrição 19

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Karina da Silva Caroba (Psicóloga Escolar)

CPF 079.427.236-31

E-mail Karinaaborac1@hotmail.com

Escola ESCOLA MUN. GUIDO Mª CONFORTI - EIEF

Turma B

Ano 3° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Argilas como instrumento da pedagogia afetiva: uma forma criativa
e empática de tocar o outro

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 9

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Linguagens

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Competência específica da arte, linguagem, ciências da natureza e
humanas.

Arte: artes visuais e artes integradas;
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Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Linguagem: oralidade;
Ciências da natureza: matéria e energia; vida e evolução;
Ciências humanas: natureza, ambiente e qualidade de vida;

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Artes visuais: materialidades e processo de criação;
Artes integradas: processo de criação;
Oralidade: escuta atenta, relato oral;
Matéria e energia: características dos materiais;
Vida e evolução: corpo humano, respeito à diversidade;
Natureza, ambientes e qualidade de vida: condições de vida
nos lugares de vivência;

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

O projeto faz parte de uma campanha da instituição que visa
combater/prevenir o bullying e fortalecer os vínculos afetivos
entre os educandos. O trabalho esteve inserido nas
disciplinas de língua portuguesa/artes e teve a duração de
duas semanas; participando das atividades vinte alunos.
Nessa turma, em específico, estava ocorrendo muitos
problemas de bullying e falta de vinculação afetiva entre as
crianças, sendo assim, pensou-se em atividades que
reunissem conhecimentos gerais e afetividade. Dessa forma,
optou-se pelas argilas como ferramenta de trabalho pelo fato
delas serem recursos da natureza desconhecidos pela maioria
dessas crianças e de fácil acesso, assim seria possível atingir
as duas áreas de conhecimento citadas acima.
Incialmente foi feito uma fala sobre o que são as argilas, de
onde elas veem, onde elas podem ser encontradas na
natureza, quais são suas propriedades nutricionais, quais
cuidados deve-se ter ao utilizá-las e quais seus benefícios
para o ser humano, como: propriedades relaxantes e
calmantes, desintoxificante, limpeza facial e propriedades
medicinais. Para a realização desse procedimento foi utilizado
uma cartilha contendo as informações sobre as argilas.
Após essa fala, deu-se início a atividade, que consistiu em
aproximar empaticamente aqueles alunos que tinham
problemas de relacionamento interpessoal: as duplas foram
formadas e convidadas a escolherem a argila que gostaria de
passar no rosto do colega enquanto internalizava e oferecia o
sentimento (que gostaria de desejar para o outro) associado a
cada cor da argila:
Argila azul: paz
Argila amarela: alegria
Argila branca: solidariedade
Argila roxa: amizade
Argila verde: esperança
Argila vermelha: amor
Argila rosa: confiança
Argila marrom: respeito
Argila cinza: educação
Argila preta: pedido de desculpas

As escolhas das argilas foram variadas, porém a vermelha,
verde, amarela, roxa e marrom foram as mais apreciadas
pelas duplas. Importante mencionar que todas as cores de
argilas foram escolhidas e o ápice da atividade ocorreu
quando uma criança da dupla que mais tinha problemas de
relacionamento interpessoal escolheu a argila preta para seu
parceiro como forma de pedir de desculpas pelos erros
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cometidos e, em contrapartida, seu companheiro optou por
lhe oferecer a argila roxa (amizade).
As crianças divertiram-se muito com a atividade e puderam
trabalhar a empatia, o respeito e o cuidado que se deve ter ao
tocar o outro, em um momento de muita reaproximação
afetiva. Destarte, em um momento de escuta atenta e relato
oral, as crianças puderam, também, expressar os sentimentos
que tiveram antes, durante e após a atividade, além de terem
suas dúvidas esclarecidas quanto às argilas.
Além desses procedimentos, foram feitas fotos dos
momentos de contato entre as crianças e as mesmas levaram
informações e novos conhecimentos para seus familiares.
No final, o professor realizou uma fala final sobre a
importância da amizade, respeito e cuidado que devemos ter
para com o nosso próximo.
Portanto, observou-se que depois dessa atividade houve,
nessa sala, o fim das agressões físicas e redução das
agressões verbais entre as crianças; abrindo espaço para o
diálogo quando ocorrem problemas de relacionamento
interpessoal na sala.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 13/11/2019 12:45

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/13/2019 Número da inscrição 13

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor VILMA ISMERALDA SILVA GUIMARÃES

CPF 830.374.979-04

E-mail visguimaraes01@gmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL ANÍBAL KHURY NETO

Turma A

Ano 3° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Para onde vai o lixo descartado irregularmente?

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

- Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento
humano, e o conhecimento como Provisório, Cultural e Histórico.
- Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,
recorrendo aos conhecimentos da Ciência da Natureza para tomar
decisões frente à questões científico-tecnológicas e
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socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

- Matéria e energia.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

_ Consumo consciente.
_ Reciclagem.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

Disciplina: Ciências
-Número de alunos envolvidos: 27
-Período de duração do projeto: 1 mês
-Conteúdo de revistas digitais: VOCÊ SABIA QUE EXISTE UMA
ILHA DE PLÁSTICO?/ TESTE DO LIXO
-Atividades realizadas: #vídeos documentários
#reconhecimento do entorno da escola #lixo para reciclagem
#pesquisa sobre a ilha de plástico #maquete #pesquisa sobre
tempo de decomposição #descarte do lixo no município
#palestra #limpeza e indicação de descarte correto nos
arredores da escola #aulas práticas experimentais #trabalho
com os 4 R's # brinquedos ecológicos.
-Procedimento didático: Aulas expositivas, experimentais,
que faça a criança refletir e induzir à busca do conhecimento
científico-inovador na busca de soluções para problemas
cotidianos.
-Reação dos alunos: Envolvidos com dinamicidade e vontade
de fazer diferença no mundo com suas ações.
-Comunicação do Conhecimento: vídeos, textos, maquetes,
conscientização para a comunidade, experimentos e
exposições.
-Resultados: #escola com envolvimento de toda comunidade
escolar #alunos com conhecimentos inovadores e capacidade
de buscar novas soluções.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 18:29

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 41

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Daniella Carneiro de Souza Franco

CPF 007.982.769-16

E-mail danicarneiro.f@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI

Turma A

Ano 3° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Alimentação Saudável

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 8

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Conhecer,apreciar e cuidar de si,do seu corpo e bem-
estar,compreendendo-se na diversidade humana,fazendo-se
respeitar e respeitando o outro,recorrendo aos conhecimentos das
Ciencias da Natureza e as suas tecnologias.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
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Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Vida e Evolução

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Características e desenvolvimento dos seres humanos

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

A partir de uma aula da disciplina de ciências onde as crianças
estudaram sobre a pirâmide alimentar surgiu deles a
curiosidade de saber mais sobre como ter uma alimentação
saudável respeitando os dados do Ministério da
Saúde,utilizamos o conteúdo da revista Ciências Hoje Criança
ano 27/nº263/dez de 2014 para saber mais sobre
alimentação segura,durante uma semana fizeram o
levantamento de cada refeição do cadápio escolar,e ao final
foram contadas as porções de alimentos sugeridas para cada
prato sendo eles o café da manhã,almoço e lanche da
tarde,também surgiu o interesse em saber a diferença dos
alimentos naturais e os industrializados,sendo realizado a
leitura dos rótulos e seus ingredientes,fizemos uma visita á
cozinha central de nossa cidade,local onde é produzida as
refeições da escola,tiveram uma palestra com a nutricionista
do município onde puderam esclarecer várias dúvidas a
respeito do tema Alimentação Saudável.Os procedimentos
didáticos utilizados foram pesquisas na internet e atividades
sobre as características de cada alimento,seus benefícios ou
malefícios para nosso organismo.Os conhecimentos
adquiridos foram comunicados a partir de pesquisas com
textos na internet,palestra com especialista em nutrição.As
crianças conseguiram desenvolver noções de alimentos que
irão ajudar em seu desenvolvimento e alimentos que devem
ser restritos para não causar danos a sua saúde.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 16:08

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 23

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor CLEIDE CLARICE SANTANA DOS SANTOS

CPF 03133645919

E-mail cleideclaricesantana@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL HELENA KOLODY - EI; EF.

Turma B

Ano 3° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto A GEOMETRIA NO NOSSO DIA A DIA

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 6

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Matematica

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

COMPETÊNCIA 6: Trabalho e projeto de vida, valorizar a
diversidade de saberes e vivência culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitam entender as
relações próprias do mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas
ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
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Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Geometria:
Posição e deslocamento no espaço, formas e relações entre
elementos e figuras geométricas, esperando-se que esses
conceitos ajudem o aluno a desenvolver o raciocínio
necessário para investigar e produzir argumentos a partir dos
conhecimentos de geometria. Também contemplar o trabalho
com as transformações geométricas e as habilidades de
construção representação e interdependência.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

- Profissões:
Para desenvolver o trabalho os alunos foram conscientizados
dos valores profissionais e das possibilidades do trabalho de
cada cidadão e aperfeiçoaram seus conhecimentos em relação
aos profissionais que utilizam a geometria em sua profissão.
-Produção e reprodução de texto:
AS atividades foram desenvolvidas a partir de relatos de
conhecimentos prévios e adquiridos pelos alunos, através de
produção e reprodução ilustrada com as figuras geométricas.
- Sólidos geométricos:
Os sólidos geométricos trabalhados na teoria e também na
prática através de planificação.
- Tipos de moradia:
Os alunos demonstraram grande interesse por esse conteúdo,
pois observaram na realidade através da expedição, que
fizeram pela cidade que há vários tipos de moradias, nelas
constam as figuras geométricas e relacionaram com essa
atividade os profissionais que nela trabalham.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

Este trabalho foi desenvolvido a partir dos conhecimentos
prévios dos alunos, dando continuidade e despertando neles
grande interesse principalmente quando conheceram a revista
do Ciência Hoje " Quando crescer, vou ser", essa revista
despertou-lhes o entendimento mais aprimorado sobre as
possibilidades do mundo e do trabalho, na qual foi possível
trabalhar a interdisciplinaridade matemática, português,
história, geografia, ciências e arte. Com a participação de 22
alunos do 3º ano.
No desenvolvimento do trabalho foi realizada expedição a
uma construção civíl, na qual os alunos entrevistaram os
profissionais envolvidos naquela obra; pedreiro; engenheiro e
arquiteto.
Também logo após a expedição foram produzidos textos,
desenhado o mapa do trajeto feito da escola até o local da
expedição e confeccionado maquetes e cartazes referente a
mesma.
Realizaram outras atividades envolvendo geometria como por
exemplo: planificação dos sólidos geométricos.
Este trabalho foi desenvolvido em 3 meses.
Os alunos aprenderam a verificar as possibilidades de
contribuição que o estudo da geometria traz para o nosso dia
a dia.
Comunicaram os conhecimentos adquiridos através de
exposição dos trabalhos confeccionados e os conhecimentos
adquiridos para a comunidade.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 17:20

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 38

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Ioná Karina Pires

CPF 86139000

E-mail ionaefrankpires@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNCIPAL DR. JOSÉ MARCELINO - ED. INFANTIL E ENS.
FUNDAMENTAL

Turma 5 ano

Ano 5° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Conhecendo o sistema solar

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 1

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento
humano, e o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.6.
Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e
comunicação para se comunicar, acessar e disseminar
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Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

informações, produzir
conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de
forma
crítica, significativa, reflexiva e ética .8. Agir pessoal e
coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos
conhecimentos das
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões
científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde
individual e coletiva,
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e
solidários.
2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas
das Ciências
da Natureza, bem como dominar processos, práticas e
procedimentos da
investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de
questões
científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho,
continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Terra e Universo

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Características da Terra
Observação do céu
Constelações e mapas celestes
Movimento de rotação da Terra
Periodicidade das fases da Lua
Instrumentos óticos

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os

O trabalho sobre o sistema solar se iniciou dentro da sala de
aula com as atividades teóricas previstas no conteúdo. Devido
o interesse dos alunos vi a necessidade de aprofundar os
estudos. Assim que terminamos o conteúdo proposto,
fizemos uma discussão do que haviam compreendido a cerca
do tema. Perguntei, se eles conseguiam reconhecer a
diferença no céu durante as estações (à noite), e se quando
olhamos para o céu de um determinado lugar as estrelas
estão sempre na mesma posição. Muitos não sabiam
responder ou nunca param para pensar e observar o céu.
Assim iniciamos o projeto que teve duração de seis aulas. A
turma é numerosa, mas teve a adesão de todos os alunos
(29), assistiram vídeos na Internet sobre a Via Láctea e as
galáxias, Sistema solar, após o vídeo foi perguntado aos
alunos quais são os astros celestes presentes nos vídeos,
solicitei que elegessem algumas das características físicas e
de movimentos de cada um dos astros vistos, quais
chamaram mais atenção porque, se em outros planetas
poderiam existir vida ou não, e porque de todos a Terra é o
único que tem vida, que fatores propiciam que isso ocorra.
Esses foram alguns dos questionamentos. Feito isso
marcamos a visita no Planetário de londrina, lá puderam
observar e aprender mais um pouco principalmente sobre as
estrelas e observar melhor o céu não somente olhar aprender
sobre as constelações. Então quando voltamos fiz novamente
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conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

a pergunta do inicio se eles conseguiam reconhecer a
diferença no céu durante as estações (à noite), e se quando
olhamos para o céu de um determinado lugar as estrelas
estão sempre na mesma posição. E somente depois de tanto
investigar conseguiram me responder, que não é igual foi
muito satisfatório quando descerram que nunca mais
olhariam para as estrelas da mesma forma, e que ainda
conseguiam reconhecer algumas constelações. Feito isso
chegou o mento chave a construção do diorama e não
maquete que culminou o fechamento do projeto, eles
confeccionaram e apresentaram explicando o sistema solar
para os alunos, professores e funcionários todos participaram
foi muito gratificante ver a produção e as explicações se
dedicaram em explicar corretamente. As outras ficaram
cobrando quando seria a vez deles .
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Assunto: RES: Novo contato - Suporte - CODINORP - Ioná Karina Pires
De iona karina da silva pires silva pires <ionaefrankpires@hotmail.com>

Para: chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>

Data 20/11/2019 18:14

Então	eu	não	coloquei	os	sites	que	u.lizei	no	projeto	só	disse	que	u.lizei	então	gostaria	de	acrescentar
h"ps://brasilescola.uol.com.br/busca/?q=video+sistema+solar e depois de assis:rem aos vídeos no mento
da discussão fiz a pergunta se em outros planetas poderia exis:r, então u:lizei o material da chc QUEROQUERO
SABER  SABER  SE OUTROS PLANETAS DO SISTEMA SOLAR PODEM SER HABITADOS POR
HUMANOS? Helio Rocha-Pinto,
Observatório de Valongo,

Universidade do Rio de Janeiro
	
Enviado	do	Email	para	Windows	10
	

De:	chccodinorp@ins.tutolotus.org.br	<chccodinorp@ins.tutolotus.org.br>
Enviado:	Tuesday,	November	19,	2019	6:38:58	PM
Para:	ionaefrankpires@hotmail.com	<ionaefrankpires@hotmail.com>
Assunto:	Re:	Novo	contato	-	Suporte	-	CODINORP	-	Ioná	Karina	Pires
 

Olá, Ioná,

Não é possível editar no site, mas você pode nos enviar o texto por aqui, nos dizer onde deve ser inserido, que
alteramos na base de dados.

Atenciosamente,

---

EquipeEquipe  SuporteSuporte

chccodinorp@institutolotuschccodinorp@institutolotus..orgorg..brbr  

Em 19/11/2019 17:58, Especial Ciência Hoje das Crianças escreveu:

NOME:
Ioná Karina Pires

EMAIL:
ionaefrankpires@hotmail.com

DESCREVA A SUA DÚVIDA:
fiz a inscrição do prêmio melhores práticas e esqueci de colocar o texto que utilizei para ajudar os alunos a
responderem uma pergunta do projeto tem como editar minha inscrição para corrigir ?

https://brasilescola.uol.com.br/busca/?q=video+sistema+solar
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
https://webmail-seguro.com.br/v2/#NOP
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 16:25

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/20/2019 Número da inscrição 48

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Tayla Santos Souza

CPF 10366596900

E-mail taylasantossouza@gmail.com

Escola ESCOLA MUNCIPAL DR. JOSÉ MARCELINO - ED. INFANTIL E ENS.
FUNDAMENTAL

Turma 5º ano

Ano 5° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Curiosidades

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

1-Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento
humano, e o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.
Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das
Ciências
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Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

da Natureza, bem como dominar processos, práticas e
procedimentos da
investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de
questões
científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho,
continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e
processos
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital),
como também as relações que se estabelecem entre eles,
exercitando a
curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções
(inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da
Natureza
4- Construir argumentos com base em dados, evidências e
informações
confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que
promovam a
consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro,
acolhendo
e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem
preconceitos de qualquer natureza.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Matéria e energia

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Propriedades físicas dos materiais

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos. Você
pode descrever detalhadamente o
contexto de realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais foram
os resultados obtidos.

Iniciou-se com a aula teórica segundo conteúdo proposto no
currículo. diante das indagações dos alunos, interesse dos
alunos pela realização do experimento . Após realizado todas
as atividades a respeito do conteúdo , os alunos
demonstraram interesse e a partir dai surgiu a necessidade
de aprofundar os conteúdos surgiu a necessidade de
desenvolver o projeto. O projeto aconteceu com explicações
através de vídeos, confecção de materiais e realização dos
experimentos. Os resultados obtidos foram a satisfação em
compreender cientificamente com as coisa acontece.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 15/11/2019 11:09

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/15/2019 Número da inscrição 16

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Maria Fernanda Maceira Mauricio

CPF 090.817.739-92

E-mail nandamaceira2014@gmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL PARIGOT DE SOUZA - ED. INFANTIL E ENS.
FUNDAMENTAL

Turma A

Ano 5° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Experiências sensoriais: os cinco sentidos e sua relação com o
ambiente

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 1

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

As competências específicas a serem estimuladas neste projeto
são:
- Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas
das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas
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Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir
segurança no debate de questões científicas, tecnológicas,
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.

- Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar,
compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e
respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências
da Natureza e às suas tecnologias.

- Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para
tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

A unidade temática abordada em todo o projeto é denomina-
se "Vida e Evolução".

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Os objetos do conhecimento associados a este projeto são:
nutrição do organismo e integração entre os sistemas
digestório, respiratório e circulatório.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

O projeto "experiências sensoriais: os cinco sentidos e sua
relação com o ambiente" tem por base os conteúdos
abordados na disciplina de Ciências ao longo do ano, e foi
definido pelos estudantes durante uma roda de conversa
sobre as possibilidades de realização dentro dos conteúdos
estudados. Vários assuntos foram sugeridos e debatidos
pelos 25 estudantes e optou-se pelo tema dos cinco
sentidos. Em seguida foram determinados quais sistemas do
corpo humano iriam compor a apresentação sobre os cinco
sentidos. A partir deste contexto foram escolhidas algumas
reportagens do acervo digital da revista que tratam sobre o
tema e distribuídas para os 5 grupos de trabalho que se
formaram. As reportagens escolhidas foram: "Caiu, bateu,
cortou, doeu!" (Ciências, 5ª edição), "Escuta essa!" (Ciências,
5º edição), "Hanseníase: para resolver: é preciso entender
(Ciências, 3ª edição ) "Troca de sentidos! (Experimentos, 2ª
edição). Após a exploração do tema a partir dos
conhecimentos acumulados sobre o assunto, a discussão das
reportagens foram definidos dentro dos grupos o que seria
apresentado sobre os sentidos (tato, olfato, paladar, visão e
audição) e os sistema do corpo humano. A forma de
comunicação deste projeto acontecerá no momento da Feira
de Ciências. Todo o processo de discussão sobre o tema,
discussões, pesquisas, elaboração de materiais e da
discussão teve em média a duração de três semanas até o
momento final da feira. A exposição dos trabalhos contará
com a visita da comunidade escolar e se realizará da seguinte
forma: para visitar a sala em que estará acontecendo a
exposição os participantes poderão vivenciar dois momentos,
o primeiro em que estarão vendados e sendo orientados
pelos alunos a caminhar pela sala e experimentar as
sensações que serão proporcionadas para representar cada
sentido (tato: objetos para serem tocados e experienciar o
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macio, o duro, o mole, o áspero; Olfato: temperos e
condimentos; Paladar: alimentos doces, salgados, azedos;
Audição: sons de animais, do mar, da natureza; Visão:
imagens de ilusão de ótica) e num segundo momento sem as
vendas retornar a cada um dos campos sensoriais para
observar e ouvir explicações dos educandos acerca do
sentido, do seu órgão principal e de sua relação com o
ambiente e no nosso cotidiano. Esperamos processo de
desenvolvimento do projeto, a construção de novos
conhecimentos para além do tema abordado, de modo geral
a convivência, o trabalho coletivo, a autonomia, entre outros.



# Data	de	Submissão Nome CPF	(com	pontuação) E-mail Escola Turma Ano
3 10/31/2019 Elaine	Aparecida	Scalone 773.356.199-04 elainescalone@hotmail.com ESCOLA	MUNICIPAL	AFONSO	BELENDA A 5°	ano
Nome	do	projeto
Sustentabilidade

Faça	um	relato	da	prática	desenvolvida	com	seus	alunos.	Você	pode	descrever	detalhadamente	o	contexto	de	realização	do	projeto,	especificando:	a(s)	disciplina(s);	número	de	alunos	envolvidos;	período	de	
duração	do	projeto;	qual	conteúdo	das	revistas	digitais	foi	utilizado;	que	atividade(s)	realizou	com	os	alunos;	procedimentos	didáticos	utilizados	com	os	estudantes;	como	foi	a	reação	dos	alunos;	como	

comunicaram	os	conhecimentos	adquiridos	(vídeos,	textos,	exposições,	etc);	quais	foram	os	resultados	obtidos.

Trabalhando	o	tema		meio	ambiente,	juntamente	com	uma	usina	da	região(	Alto	Alegre),	onde	é	incentivando	o	plantio	de	árvores,	(de	matas	ciliares),	lancei	o	desafio	do	tema	"sustentabilidade".		A	principio	
seria	trabalhar	só	o	resíduo		e	reciclado,	resolvemos	então	montar	uma	horta	e	fazer	compostagem.	Com	resíduos	ainda	construímos	um	ambiente	onde,	mostramos	que	é	possível	conscientizar	as	pessoas	

para	um	mundo		sustentável.	

No	campo	abaixo	queremos	que	você	nos	conte	como	o	desenvolvimento	do	projeto	contribuiu	para	a	sua	formação	como	educador(a).

Descreva	aqui	pelo	menos	uma	das	Habilidades	presentes	na	BNCC	que	seu	projeto	visou	estimular.	

Propor	iniciativas	individuais	e	coletivas	para	a	solução	de	problemas	ambientais	da	cidade	ou	da	comunidade,	com	base	na	análise	de	ações	de	consumo	consciente	e	de	sustentabilidade	bem-sucedidas.	
Pesquisa	de	campo,	produção	de	textos	e	estudo	em	grupo	para	encontrar	propostas	para	minimizar	o	acúmulo	de	resíduos	na	escola	são	opções	pra	trabalhar	essas	questões.		Experimentar	diferentes	formas	
de	expressão	artística	(desenho,	pintura,	colagem,	quadrinhos,	dobradura,	escultura,	modelagem,	instalação,	vídeo,	fotografia	etc.),	fazendo	uso	sustentável	de	materiais,	instrumentos,	recursos	e	técnicas	

convencionais	e	não	convencionais.
	Interpretar	e	resolver	situações	que	envolvam	dados	de	pesquisas	sobre	contextos	ambientais,	sustentabilidade,	trânsito,	consumo	responsável,	entre	outros,	apresentadas	pela	mídia	em	tabelas	e	em	

diferentes	tipos	de	gráficos	e	redigir	textos	escritos	com	o	objetivo	de	sintetizar	conclusões.
	Propor	ações	coletivas	para	otimizar	o	uso	de	energia	elétrica	em	sua	escola	e/ou	comunidade,	com	base	na	seleção	de	equipamentos	segundo	critérios	de	sustentabilidade	(consumo	de	energia	e	eficiência	

energética)	e	hábitos	de	consumo	responsável.

Descreva	aqui	a(s)	Unidade(s)	Temática(s)	da	BNCC	abordada(s)	em	seu	projeto.	

A	partir	do	entendimento	da	vida	e	seus	diversos	aspectos,	eles	poderão	refletir	sobre	a	existência	em	diferentes	níveis.	Começando	pela	compreensão	de	si	próprios	e	de	sua	saúde	física,	mental	e	emocional.	
Depois	também	levando	em	conta	todos	os	seres	humanos	e	o	meio	ambiente.	Por	fim	chegando	ao	estudo	de	outros	planetas	e	o	espaço.

Percebe-se	a	grande	importância	do	sentido	de	pertencimento	em	uma	visão	de	todo.	Afinal,	é	a	partir	desta	compreensão	que	somos	capazes	de	desenvolver	o	respeito	por	todo	ser	vivo	e	ambiente.
É	importante	considerar	os	diversos	problemas	socioambientais	em	que	vivemos	como	poluição,	fome,	doenças,	desmatamento,	entre	outros.	Dessa	forma	as	competências	aplicadas	através	de	ciências	da	

natureza,	são	urgentes	para	a	qualidade	de	vida	no	planeta	hoje.
O	estímulo	do	interesse	e	a	curiosidade	científica	deverão	ser	responsáveis	pela	cooperação	e	pelo	trabalho	coletivo.	A	intenção	é	um	estilo	de	vida	mais	saudável	de	forma	individual	e	coletiva.

Descreva	neste	campo	o(s)	Objeto(s)	do	conhecimento	presente(s)	na	BNCC	associado(s)	ao	seu	Projeto.	

Um	dos	assuntos	do	momento	é	a	sustentabilidade,	a	diminuição	do	lixo	e	o	reaproveitamento	de	materiais	dentro	da	própria	casa.	Muito	desses	objetos	podem	ser	utilizados	para	compor	uma	decoração	
sustentável,	diferente	e	original.

A	palavra	da	vez	é	sustentabilidade.	Isso	porque	a	tecnologia	pode	avançar,	mas	os	recursos	naturais	precisam	ser	preservados	pelo	ser	humano.	A	sustentabilidade	precisa	estar	em	todos	os	lugares	e	áreas	
de	nossa	vida	diariamente.	A	decoração	sustentável	está	sendo	cada	vez	mais	inserida	em	diversos	ambientes,	seja	em	casas,	seja	em	estabelecimentos	comerciais	e	até	mesmo	em	prédios	corporativos.
Muitas	pessoas	não	compreendem	a	importância	de	discutir	hábitos	de	consumo	conscientes.	No	entanto,	temos	o	poder	de	mudar	essa	realidade.	Debater,	com	as	pessoas	do	seu	meio	social,	as	ações	e	

consequências	que	nossos	atos	têm	na	natureza	a	longo	prazo.

Selecione	a	Competência	Geral	da	BNCC	que	foi	desenvolvida	com	maior	relevância	no	projeto.	
Competncia	4

Selecione	a	área	de	conhecimento	relacionada	ao	seu	projeto.
Ciencias	Natureza

Descreva	a(s)	Competência(s)	Específica(s)	da	BNCC	que	buscou	estimular	com	seu	projeto.

Estabelecer	a	necessidade	de	desenvolver	na	criança	e	no	jovem	a	consciência	de	que	eles	podem	ser	agentes	transformadores	na	construção	de	uma	sociedade	mais	democrática,	justa,	solidaria	e	
sustentável.	Agir	pessoal	e	coletivamente	com	autonomia,responsabilidade,	flexibilidade,	resiliência	e	determinação.	Argumentar	com	bases	em	fatos,	dados	e	informações	confiáveis.	Valorizar	e	apropriar-se	

de	conhecimentos	e	experiências.



Li	e	concordo	com	o	regulamento
Marcado

Complementar	o	seu	ambiente	com	plantas	é	um	dos	pontos	importantes	para	tornar	a	sua	decoração	e	o	seu	espaço	mais	sustentável.	Além	de	trazer	mais	vivacidade	para	os	ambientes,	as	plantas	purificam	
o	ar	e	auxiliam	no	resfriamento	dos	espaços	fazendo	com	que	o	consumo	de	energia	da	casa	diminua,	já	que	o	ar	condicionado	e	o	ventilador	irão	se	manterão	mais	tempo	desligados.Muitas	pessoas	ainda	
tem	preconceito	com	a	decoração	sustentável	achando	que	se	trata	somente	de	reutilizar	materiais	de	forma	precária.	Engana-se	quem	acha	que	não	é	possível	conseguir	ótimos	resultados	reaproveitando	
materiais	que	iriam	para	o	lixo.	Reutilizar	garrafas	de	vidro	transformando-as	em	castiçais	e	vasos	para	flores,	potes	de	vidro	para	armazenar	temperos	mantimentos	e	latas	de	metal	para	criar	uma	horta,	

podem	ser	ótimas	soluções	para	simples	problemas	de	decoração	enfrentados	no	dia	a	dia
A	palavra	da	vez	é	sustentabilidade.	Isso	porque	a	tecnologia	pode	avançar,	mas	os	recursos	naturais	precisam	ser	preservados	pelo	ser	humano.	A	sustentabilidade	precisa	estar	em	todos	os	lugares	e	áreas	

de	nossa	vida	diariamente.	

Observações.	Neste	campo	você	pode	inserir	as	informações	que	julgue	relevantes	e	não	estão	contempladas	em	outros	campos.	

Dentre	as	coisas	que	fizemos,	destacamos	a	colaboração	de	alguns	pais	e	o	desempenho	dos	alunos.



#Data	de	Submissão Nome CPF	(com	pontuação) E-mail Escola Turma Ano
4 10/31/2019 Elaine	Aparecida	Scalone 773.356.199-04 elainescalone@hotmail.com ESCOLA	MUNICIPAL	IRMÃ	OSMUNDA C 5°	ano
Nome	do	projeto
Drogas	lícitas	e	ilícitas

Descreva	aqui	pelo	menos	uma	das	Habilidades	presentes	na	BNCC	que	seu	projeto	visou	estimular.	

	Autoconciência:	precisam	conseguir	construir	um	senso	coerente	de	si	mesmo,	sendo	capaz	de	compreender	a	perspectiva	dos	outros	e	identificar	
quando	ela	é	diferente	da	sua.

-	Autoestima:	devem	ser	aptos	a	compreender	e	desenvolver	seus	pontos	fortes	e	fragilidades	de	maneira	consciente	e	respeitosa,	enfrentando	
pressões	sociais	e	investindo	no	seu	aprimoramento.
-	Autoconfiança:	usar	seus	conhecimentos,	habilidades	e	atitudes	com	confiança	e	coragem,	selecionando,	utilizando	e	analisando	estratégias	para	
vencer	desafios.
-	Equilíbrio	emocional:	reconhecer	emoções	e	sentimentos,	bem	como	a	influência	que	pessoas	e	situações	exercem	sobre	eles.	Buscar	manter-se	
seguro,	tranquilo	e	otimista	em	situações	emocionalmente	intensas.
-	Cuidados	com	saúde	e	desenvolvimento	físico:	cuidar	da	sua	saúde	física,	bem-estar,	afetividade,	sexualidade	e	evitar	exposição	a	riscos.	
Reconhecer,	acolher	e	lidar	com	mudanças	relativas	à	sua	faixa	etária	e	aos	fatores	que	afetam	seu	crescimento	pessoal,	físico,	social,	emocional	e	
intelectual.
-	Atenção	plena	e	capacidade	de	reflexão:	manter	atenção	diante	de	estímulos	que	distraem	ou	competem	por	sua	atenção.	Descrever	e	avaliar	sua	
forma	de	pensar,	integrando	a	prática	reflexiva	ao	seu	cotidiano.

Descreva	aqui	a(s)	Unidade(s)	Temática(s)	da	BNCC	abordada(s)	em	seu	projeto.	

Selecione	a	Competência	Geral	da	BNCC	que	foi	 Selecione	a	área	de	conhecimento	relacionada	ao	seu	projeto.
Competncia	1 Ciencias	Natureza

Descreva	a(s)	Competência(s)	Específica(s)	da	BNCC	que	buscou	estimular	com	seu	projeto.

Conhecer-se,	apreciar-se	e	cuidar	de	sua	saúde	física	e	emocional,	compreendendo-se	na	diversidade	humana	e	reconhecendo	suas	emoções	e	as	
dos	outros,	com	autocrítica	e	capacidade	para	lidar	com	elas.
Trata	do	aprendizado	que	crianças	e	jovens	devem	adquirir	a	respeito	de	si	mesmos,	sendo	capazes	de	identificar	seus	pontos	fortes	e	fragilidades,	
lidar	com	suas	emoções	e	manter	a	saúde	física	e	o	equilíbrio	emocional.	



Faça	um	relato	da	prática	desenvolvida	com	seus	alunos.	Você	pode	descrever	detalhadamente	o	contexto	de	realização	do	projeto,	especificando:	

Surgiu	a	ideia	do	projeto,	pela	curiosidade	de	um	aluno	em	mostrar	para	os	colegas	de	sala		quais	são	os		problemas	causados	pela	droga.
As	classes	envolvidas	trabalharam	individualmente	e	em	grupos	para	pesquisas	e	debates.
Utilizaram	intensivamente		Laboratório	de	Informática	para	a	execução	de	cartazes,	murais	e	pesquisas.
Utilizaram		vídeos	e	outros	recursos	tecnológicos	como	a	Internet	para	promover	através	de	pesquisa,	a	orientação,	a	prevenção	e	a	conscientização	
contra	o	uso	abusivo	de	drogas.
	Com	este	projeto,	esperamos	que	as	pessoas	se	tornem	mais	conscientes	sobre	os	malefícios	causados	pelo	abuso	de	drogas	à	vida	humana	e	que	
devem	sim,	buscar	uma	melhor	qualidade	de	vida.

No	campo	abaixo	queremos	que	você	nos	conte	como	o	desenvolvimento	do	projeto	contribuiu	para	a	sua	formação	como	educador(a).

Ciências	da	Natureza	têm	forte	contribuição	para	desenvolver	esta	competência.	É	nesta	área	que	os	alunos	acessam	conhecimentos	para	entender	
o	funcionamento	do	corpo	e	aprender	a	cuidar	dele.	Quando	crianças,	dá	para	ensinar	sobre	hábitos	de	higiene,	por	exemplo.	Na	adolescência,	
conversar	sobre	puberdade,	sexo	e	drogas,	explicando	como	evitar	situações	de	risco.	E	em	todas	as	etapas,	ajudar	na	reflexão	sobre	quais	hábitos	e	
comportamentos	geram	qualidade	de	vida	e,	portanto,	devem	ser	mantidos	mesmo	quando	adultos.

Descreva	neste	campo	o(s)	Objeto(s)	do	conhecimento	presente(s)	na	BNCC	associado(s)	ao	seu	Projeto.	

Devem	ser	capazes	de	utilizar	estratégias	para	planejar-se	e	estabelecer	metas	pessoais	e	de	aprendizagem,	tendo	em	vista	projetos	presentes	e	
futuros.	Os	alunos	necessitam	aprender	a	persistir,	manter	o	foco	e	cumprir	compromissos	pessoais	e	escolares	com	qualidade.
Compreender	o	valor	do	esforço	para	o	alcance	de	seus	objetivos	acadêmicos	e	projetos	presentes	e	futuros;	investir	na	aprendizagem	e	no	
desenvolvimento	para	melhoria	constante	e	buscar	apoios	para	seu	crescimento	pessoal,	escolar	e	social.
confiar	na	capacidade	de	utilizar	fortalezas	e	fragilidades	pessoais	para	superar	desafios	e	alcançar	objetivos.
Lidar	com	estresse,	frustração	e	adversidade,	persistindo	mesmo	em	situações	de	ambiguidade	e	dificuldade,	em	prol	de	projetos	presentes	e	
futuros.	Abraçar	novos	desafios,	confiando	na	capacidade	de	superar	limites.



Li	e	concordo	com	o	regulamento
Marcado

	Com	este	projeto,	esperamos	que	as	pessoas	se	tornem	mais	conscientes	sobre	os	malefícios	causados	pelo	abuso	de	drogas	à	vida	humana	e	que	
devem	sim,	buscar	sempre	formas	de	melhorar	a	sua	qualidade	de	vida,	agindo	com	responsabilidade,	preservando	a	nossa	maior	fonte	de	
felicidade	e	realização:	a	saúde.

"Dizer	SIM	à	vida	significa	estar	receptivo	a	tudo	o	que	o	mundo	nos	proporciona	de	bom	e	prazeroso,	ser	capaz	de	vencer	as	pressões	negativas	da	
massificação,	do	consumismo,	da	corrupção	e	da	violência."

Observações.	Neste	campo	você	pode	inserir	as	informações	que	julgue	relevantes	e	não	estão	contempladas	em	outros	campos.	

O	comprometimento	das	crianças	em	especial	um	aluno,	que	por	ter	problemas	de	drogas	com	a	mãe,	relatou	como	é	triste	não	poder	ficar	com	a	
mãe	devido	aos	problemas	com	drogas.



19/11/2019 18(52Locamail :: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp

Página 1 de 3https://webmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_safe=1&_uid=24&_…DINORP.Concurso+Melhores+Praticas+2019&_action=print&_extwin=1

Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 15:46

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 22

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Ana Paula Patrocinio de Oliveira Moretti

CPF 07380016946

E-mail anapaulapatrocinio@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ OSMUNDA

Turma 5° Ano A

Ano 5° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Volante Inteligente

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 5

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e
processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico
(incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem
entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar
respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) como base nos
conhecimentos das Ciências da Natureza.
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Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Matéria e energia.
Vida e Evolução.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Matéria e energia. Objeto de conhecimento: Características
dos materiais e a reciclagem.
Vida e Evolução. Objeto de conhecimento: Os problemas
socioambientais como o uso excessivo de materiais
eletrônicos.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto, especificando:
a(s) disciplina(s); número de alunos
envolvidos; período de duração do
projeto; qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que atividade(s)
realizou com os alunos;
procedimentos didáticos utilizados
com os estudantes; como foi a
reação dos alunos; como
comunicaram os conhecimentos
adquiridos (vídeos, textos,
exposições, etc); quais foram os
resultados obtidos.

O projeto foi desenvolvido na área da Ciência da Natureza,
foram envolvidos 25 alunos nas aulas teóricas e práticas, e
no projeto do Volante Inteligente foram 5 alunos que
desenvolveram o projeto. Esse projeto contando a parte
trabalhada no coletivo da sala e com os grupos durou em
torno de dois meses.
No início levei para a sala de aula algumas imagens de
diferentes profissões na qual os alunos observaram e veio a
primeira pergunta o que eu vou ser quando eu crescer? A
partir desse questionamento surgiu vários relatos, onde
alguns queriam ser, médicos, dentistas ou seguir a profissão
dos pais, teve até uma aluna que disse que gostaria de ser
professora para poder seguir o meu exemplo em lecionar,
pois ela gostava das minhas aulas por serem atrativas e
prazerosas. O que mais me chamou a atenção que vários
alunos despertaram o gosto muito grande para a área da
Ciência da computação e das tecnologias digitais. Foi então
que eu introduzi a revista Ciência hoje ´´Quando Crescer
Vou Ser...´´ Edição número 1, Especial. Os alunos entraram
em contato com a revista e foi um sucesso, pois eles
puderam se identificar ainda mais com a parte da robótica e
da Ciência da Natureza.
Assim seguimos o nosso trabalho se preparando para a feira
de Ciências. A sala foi separada em grupos, onde o objetivo
principal era: ´´O mundo da Tecnologia e a robótica´´.
Dessa forma os alunos precisavam desenvolver um trabalho
coletivo, criando recursos tecnológicos que contribuíssem
para a sociedade num todo, e ajudar também na preservação
do meio ambiente. Foram várias ideias brilhantes, mas como
pude escolher apenas uma eu escolhi a que fez mais sucesso
na feira de ciências com os visitantes, que foi o Volante
Inteligente, os alunos utilizaram para fazer o projeto,
papelão, tinta preta, pilha usada e o próprio celular. Esse
volante é um Protótipo de um brinquedo que você coloca o
celular no meio do volante e baixa o download do jogo
online, e então conforme você vira o volante, vira o carrinho
na pista de corrida. Essa ideia surgiu para aquelas crianças
que não tem condições de comprar, pois ele no mercado
custa cerca de R$500, 00 e os alunos não gastaram nada
para fazer, pois foi tudo reaproveitável. Foi uma ideia genial,
pois no dia da feira de Ciências as crianças faziam filas para
jogar e foi um brinquedo onde todos observaram que para
fazer uma criança feliz não precisa de muito luxo, mas de
criatividade, e a criatividade os meus alunos tem de sobra!
Eles comunicaram os conhecimentos adquiridos com
bastante clareza, foi uma apresentação magnifica, pois os
alunos esclarecem de maneira clara tudo o que foi trabalhado
em sala de aula, incentivando os visitantes da feira e os
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demais alunos que para correr atras dos seus sonhos basta
força de vontade e muita criatividade.
Conclui se que os resultados obtidos foram muito
satisfatórios, pois os alunos empenharam fortemente de
maneira que me surpreenderam com tamanha dedicação e
força de vontade. Tenho certeza que daqui irão surgir vários
e grandes nomes na área da ciência.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 06/11/2019 15:01

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/06/2019 Número da inscrição 6

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor LUCIENE TEIXEIRA DE REZENDE

CPF 01826333908

E-mail LUCIENETEIXEIRADEREZENDE@GMAIL.COM

Escola SCOLA MUNICIPAL NILSON RIBAS

Turma A/C

Ano 5° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto {field:nome_do_projeto_1528745818983}

Selecione a Competência Geral
da BNCC que foi desenvolvida
com maior relevância no projeto.

Competncia 8

Selecione a área de
conhecimento relacionada ao seu
projeto.

Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que
buscou estimular com seu
projeto.

Construir argumentos com bases em dados, evidências, e informações
confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista s que
promovam a consciência
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro sem preconceito de
qualquer natureza.
Conhecer e apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem - estar,
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compreendendo - se na diversidade humana, fazendo - se respeitar e
respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos da Ciências da
Natureza e as suas tecnologias.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

VIDA E EVOLUÇÃO.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC
associado(s) ao seu Projeto.

CORPO HUMANO.
INTEGRAÇÃO ENTRE O SISTEMA DIGESTIVO, RESPIRATÓRIO E
CIRCULATÓRIO.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto;
qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que
atividade(s) realizou com os
alunos; procedimentos didáticos
utilizados com os estudantes;
como foi a reação dos alunos;
como comunicaram os
conhecimentos adquiridos
(vídeos, textos, exposições, etc);
quais foram os resultados
obtidos.

Disciplinas: LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS,
ENSINO RELIGIOSO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE. Números de
alunos envolvidos: 36 alunos. Duração do projeto: 2 meses.
Revistas Ciências Hoje para Criança utilizada: EDIÇÃO: 216, 266,
167, Nº 114, 165.
O nosso projeto começou partindo de uma aula de Ensino
Religioso, onde estava sendo trabalhado "A CRIAÇÃO". Foi lido
na Bíblia o trecho sobre a criação do homem e da mulher. Foi
feito uma roda de conversa sobre a perfeição da criação do ser
humano, e o funcionamento dos órgãos em conjunto.Foi feito
uma leitura de imagem, onde aparecem órgãos isolados e foi
feito perguntas sobre quais órgãos conheciam,se já fizeram
algum exame que mostra o interior do corpo. Foi estimulado a
discussão sobre como é possível perceber os sinais de atividade
do corpo. Foi estimulado bastante a roda de conversa, fazendo
o levantamento do conhecimento dos alunos sobre o assunto, e
os alunos foram anotando os nomes dos órgãos que foram
mencionados, para agrupá - los formando os sistemas.Foi
trabalhado a principio oralmente todos os sistemas, para nas
próximas aulas trabalhar mais profundamente cada um; Os
alunos levaram para casa a tarefa de pesquisar sobre os órgãos
e sistemas do corpo humano .
Em Língua Portuguesa os alunos narraram suas descobertas
sobre os órgãos, sistemas e seus funcionamentos, fazendo
anotações de cada órgãos e sistemas do corpo humano para
debates e troca de conhecimento futuro.
Em matemática foi realizado situações problemas envolvendo
medida de comprimento e de massa. Também foi trabalhado
medida de capacidade, utilizando a quantidade do sangue e de
água em nosso corpo.
Em ciências, vimos através de revistas, vídeos, livros didáticos,
imagens online, etc, partes do corpo humano e suas funções.
Trabalhamos todos os sistemas do corpo humano, além dos
órgãos do sentido e o esqueleto. Foi explorado de maneira
concreta a divisão do corpo humano, onde foi mostrado em uma
criança essas partes (cabeça, tronco e membro).
Em Arte foi impresso vários órgãos, bem como os sistemas
estudados ( urinário, digestivo, respiratório, nervoso,
cardiovascular, muscular, etc) , também foi impresso imagem de
esqueletos, trabalhando quantidade de ossos nos recém -
nascidos e nos adultos, logo após cada um coloriu seu
esqueleto. As crianças aprenderam a fazer massa de biscuit para
a confecção de alguns órgãos do corpo humano.
Em Educação Física a professora trabalhou altura, peso . Foi
trabalhado com os alunos atividade diárias para a boa saúde,
uma boa alimentação para o bom funcionamento dos órgãos, e
assim manter um corpo saudável.
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Todo o projeto foi trabalhado com a interdisciplinaridade. Foi
estimulado a autonomia e a curiosidade dos alunos. Foram
propostos desafios diários para que pesquisassem alguma parte
do corpo humano e sua função, e depois descrevê - los aos
colegas de sala.
Foi formado grupos em sala para a escolha de um tema e após
discutirem e elaborarem um texto e um cartaz em conjunto para
apresentação. Os alunos ficaram bastante animados pela
autonomia do trabalho, sendo apenas direcionado por mim,a
professora.
Todo o nosso projeto terá sua culminância na 1º Feira de
Ciências da Escola Nilson Ribas, onde os alunos fará do interior
da sala uma verdadeira exposição do corpo humano, com vários
órgãos feitos de massas, cartazes e algumas experiências, onde
eles serão os pequenos cientistas demonstrando seus trabalhos.



# Data	de	Submissão Nome CPF	(com	pontuação) E-mail Escola Turma Ano
2 10/23/2019 ELIANA	VIANNA	DE	REZENDE 858.215.609-00 elianarezende1967@gmail.com ESCOLA	MUNICIPAL	NILSON	RIBAS B 5°	ano
Nome	do	projeto
HIGIENE	PESSOAL

Faça	um	relato	da	prática	desenvolvida	com	seus	alunos.	Você	pode	descrever	detalhadamente	o	contexto	de	realização	do	projeto,	especificando:	a(s)	
O	projeto	cientifico:	Higiene	Pessoal,	conta	com	a	participação	de	17	(dezessete)	alunos.	
Teve	início	em	outubro	com	previsão	para	término	em	28	de	novembro.	
Foram	envolvidas	as	disciplinas	de:	história,	matemática	e	geografia	oportunizando	os	textos	base	das	publicações	da	revista	CHC.	Por	que	temos	cecê?		e	Por	
que	temos	que	tomar	banho?
Foi	realizado	leituras,	debates	e	pesquisa	referente	aos	temas	proposto,	além	de	vídeos	referente	a	higiene	na	idade	média	e	curiosidades	da	idade	média.	
Fonte	(YouTube).
O	projeto	conta	com	o	envolvimento	dos	alunos	com	relação	à	trabalhos	em	equipe	e	de	pesquisa,	bem	como	trabalhos	artísticos.	
O	projeto	ainda	se	encontra	em	desenvolvimento.

No	campo	abaixo	queremos	que	você	nos	conte	como	o	desenvolvimento	do	projeto	contribuiu	para	a	sua	formação	como	educador(a).

Descreva	aqui	pelo	menos	uma	das	Habilidades	presentes	na	BNCC	que	seu	projeto	visou	estimular.	

(EF04CI08)	Propor,	a	partir	do	conhecimento	das	formas	de	transmissão	de	alguns
microrganismos	(vírus,	bactérias	e	protozoários),	atitudes	e	medidas	adequadas	para
prevenção	de	doenças	a	eles	associadas.

Descreva	aqui	a(s)	Unidade(s)	Temática(s)	da	BNCC	abordada(s)	em	seu	projeto.	

-	Vida	e	evolução

Descreva	neste	campo	o(s)	Objeto(s)	do	conhecimento	presente(s)	na	BNCC	associado(s)	ao	seu	Projeto.	

	-	Assegurar		a	construção	dos	conhecimentos	sistematizados	de	Ciências,	oferecendo-lhes	elementos	para
que	compreendam		fenômenos	de	seu	ambiente	imediato	até	temáticas	mais	amplas.	

Selecione	a	Competência	Geral	da	BNCC	que	foi	 Selecione	a	área	de	conhecimento	relacionada	ao	seu	projeto.
Competncia	8 Cincias	Humanas		Histria	e	Geografia

Descreva	a(s)	Competência(s)	Específica(s)	da	BNCC	que	buscou	estimular	com	seu	projeto.

	-	Conhecer-se,	apreciar-se	e	cuidar	de	sua	saúde	física	e	emocional,	compreendendo-se	na	diversidade	humana	e	reconhecendo	suas	emoções	e	as	dos	
outros,	com	autocrítica	e	capacidade	para	lidar	com	elas.



Li	e	concordo	com	o	regulamento
Marcado

O	projeto	ainda	encontra-se	em	desenvolvimento.	Por	tanto,	não	é	possível	realizar	uma	análise	quanto	a	colheita	deste	fruto.	É	possível,	até	o	presente	
momento,	sentir	a	gratificação	por	acompanhar	o	envolvimento	e	dedicação	dos	alunos.	

Observações.	Neste	campo	você	pode	inserir	as	informações	que	julgue	relevantes	e	não	estão	contempladas	em	outros	campos.	

O	comprometimento	com	o	tema	contribuiu	para	maior	envolvimento	dos	alunos	com	relação	aos	trabalhos	que	envolviam		liderança	e	trabalho	em	equipe.	
A	proposta	de	exposição	dos	trabalhos	está	sendo	organizada	de	maneira	a	proporcionar	o	envolvimento	consciente	e	responsável	de	todos.	
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 17:59

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/20/2019 Número da inscrição 51

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor IVANETE VENANCIO DA SILVA SANTOS

CPF 585553589-49

E-mail ivanetevenancio@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL VITÓRIA RÉGIA

Turma 5°ANO B VESPERTINO

Ano 5° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto MAGIA DAS CORES

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 3

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Linguagens

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

EXPERIMENTAR A LUDICIDADE, A PERCEPÇÃO, A
EXPRESSIVIDADE E A IMAGINAÇÃO, RESSIGNIFICANDO
ESPAÇOS DA ESCOLA E DE FORA DELA NO ÂMBITO DA ARTE.
VALORIZAR E ANALISAR O PATRIMÔNIO ARTÍSTICO NACIONAL
E INTERNACIONAL, MATERIAL E IMATERIAL, COM SUAS
HISTÓRIAS E DIFERENTES VISÕES DE MUNDO.
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Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

ARTES VISUAIS: CONTEXTOS PRATICAS, ELEMENTOS DA
LINGUAGEM, PROCESSOS DE CRIAÇÃO, SISTEMAS DA
LINGUAGEM.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

TENTO EM VISTA AO PROJETO QUE ESTA SENDO
DESENVOLVIDO, RESSALTA SE CRIATIVAMENTE EM SEU FAZER
INVESTIGANDO POR MEIO DAS CORES O COMPROMISSO AOS
ALUNOS A TEREM O ACESSO A LEITURA E A CRIAÇÃO A
PRODUÇÃO E LINGUAGEM DE SEU VOCABULÁRIO AMPLIADO.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

O PROJETO "MAGIA DAS CORES" VEIO DE ENCONTRO COM
UMA NECESSIDADE BÁSICA DE SALA DE AULA. PARTIMOS DO
PRINCIPIO DE QUE AS CORES REVITALIZAM O ESPAÇO FÍSICO,
TORNANDO-O MAIS AGRADÁVEL E ACOLHEDOR.
NESSE CONTEXTO INICIAMOS UM DEBATE SOBRE CORES E SUA
IMPORTÂNCIA COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR.
O TRABALHO ESTÁ DESENVOLVENDO-SE ATRAVÉS DE
PESQUISAS, SOBRE AS CORES E SUA UTILIDADE PARA OS SERES
HUMANOS EM DIVERSOS MOMENTOS NA DISCIPLINA DE:
HISTÓRIA. ARTE, MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA.
O PONTO CULMINANTE DO PROJETO SERÁ A REVITALIZAÇÃO
DA SALA DE AULA. O PROJETO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO
COMPONDO COM 15 ALUNOS. O PROJETO AINDA ESTA EM
DESENVOLVIMENTO COM OS ALUNOS NAS EXPERIÊNCIAS
DESCOBRINDO A MAGIA DAS CORES.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 12/11/2019 15:51

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/12/2019 Número da inscrição 12

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor THAYENE FILETE DEZOTE

CPF 06945621901

E-mail marcelamunhos@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL NAIR APARECIDA ARRUDA CAMARGO
CLÍMACO - GUARACI/PR

Turma 5 ANO A

Ano 5° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto EFEITO ESTUFA

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 1

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)

Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades
físicas dos materiais – como densidade, condutibilidade térmica e
elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a
forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras.
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Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

2.Pensamento Científico, Crítico e Criativo — Exercitar a
curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses,
formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

LEITURA ESCRITA E ORALIDADE

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

COMPRENÇÃO EM LEITURA E ESCRITA

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

O que é?

Efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico
da Terra, essencial para manter a temperatura do planeta em
condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Sem o
efeito estufa natural, a Terra seria muito fria, dificultando o
desenvolvimento das espécies.
No entanto, através de ações irresponsáveis dos seres
humanos, o efeito estufa está se tornando cada vez mais
intenso, o que passa a ser bastante prejudicial para a vida na
Terra.
Os raios solares, ao serem emitidos sobre a Terra, têm dois
destinos: parte é absorvido pelo planeta e transformado em
calor, para manter a atmosfera quente; enquanto que a outra
é refletida e direcionada ao espaço, na forma de radiação
ultravioleta.
Com a eliminação de muitos gases poluidores, como o
monóxido de carbono e outros que provocam o efeito estufa,
mais da metade da radiação acaba por ficar retida na
superfície do planeta, devido a ação refletora dessa camada
de gases.
O excesso dos gases estufa, que agem como isolantes por
absorver a energia irradiada, formam uma espécie de
"cobertor térmico" em torno do planeta, impedindo que o
calor volte para o espaço.
A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a ação
das indústrias, são alguns exemplos que auxiliam o aumento
da poluição do ar. Esse excesso de camada está fazendo que
parte desses raios não consiga voltar para o espaço,
provocando uma elevação na temperatura de todo o planeta,
o aquecimento global.
Efeito estufa e aquecimento global: Apesar de alguns
cientistas acreditarem que o aquecimento global acontece por
causas naturais, a grande maioria afirma que ocorre devido
as emissão excessiva de gases estufa na atmosfera terrestre.
Estes gases destroem a camada de ozônio, deixando o
planeta Terra mais vulnerável aos raios ultravioletas do Sol.
Causas e consequências do efeito estufa: O efeito estufa é
causado pelo excesso de CO2 (gás carbônico) e outros gases
(como o metano) na atmosfera terrestre. As altas
temperaturas provocadas pelos gases do efeito estufa
desequilibram o sistema climático da Terra. Algumas das
consequências são: elevação do nível médio dos oceanos,
aumento da frequência das tempestades, ondas de calor,
alteração do sistema de chuvas e etc.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 16:35

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 25

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Maria Lúcia Abrantes de Oliveira

CPF 023.590.559-33

E-mail mluciaabrantes@outlook.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

Turma A

Ano 5° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Dengue- Um mosquito e muita história!

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Competência 6

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s) MATÉRIA E ENERGIA
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em seu projeto.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

RECICLAGEM, PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE
TEXTO,COMPREENSÃO EM LEITURA E PESQUISA.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

OS ALUNOS FIZERAM LEITURA DOS TEXTOS DAS REVISTA
CIÊNCIA HOJE E CONHECERAM A ORIGEM DO MOSQUITO,
CONFECCIONARAM PANFLETOS PARA CONSCIENTIZAR A
POPULAÇÃO E ADQUIRIR HÁBITOS E ATITUDES PARA ACABAR
COM O MOSQUITO, PESQUISA INDIVIDUAL SOBRE OS
CUIDADOS NECESSÁRIOS COM O AMBIENTE, FIZEMOS LEITURA
COMPARTILHADA DA HISTÓRIA INFANTIL SOBRE A dengue-
vídeo SOBRE A ORIGEM, CICLO DE VIDA DO MOSQUITO.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 13/11/2019 16:57

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/13/2019 Número da inscrição 14

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Ivete Ferreira da Silva

CPF 830.376.759-34

E-mail iveteferreira_silva@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL ANÍBAL KHURY NETO

Turma A

Ano 5° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Sol ou Chuva?

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 6

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Cincias Humanas Histria e Geografia

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

-Utilizar o conhecimento geográfico para entender a interação
sociedade/natureza e exercitar o interesse e espírito de
investigação de resolução de problemas.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s) Mundo do trabalho
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em seu projeto.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Trabalho e inovações tecnológica.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

Disciplina: Geografia
Numero de alunos envolvidos:32
Período de duração do Projeto: 1 mês
Conteúdo das revistas digitais: Quando crescer, vou ser...
Edição 4 Matéria Quando crescer vou ser... Metereologista.
Atividades realizadas: #vídeos informativos #pesquisas
relacionadas ao tema #confecção de maquetes #teatro
Procedimentos didáticos: aulas com aprofundamento
científico, dinâmica de participação ativa e incentivo no
despertar de curiosidade.
Reação dos alunos: demonstraram interesse em descobrir a
explicação científica da previsão do tempo
Comunicação dos conhecimentos: #confecção de maquetes
#pesquisas sobre o tema #jornal expositivo falado
#exposições
Resultados obtidos: alunos adquiriram o gosto pela pesquisa
e o interesse em questionar os acontecimentos.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 17/11/2019 16:00

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/17/2019 Número da inscrição 17

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Denise Ferreira da Silva

CPF 513.721.279-34

E-mail denise_ferreirasilva@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI

Turma 5º ano A

Ano 5° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Projeto parceria entre escolas: tutoria entre alunos para o estudo da
astronomia

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e
processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico
(incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem
entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar
respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
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conhecimentos das Ciências da Natureza.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Terra e Universo

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Movimento de rotação da Terra

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

Recebemos o convite para a Mostra de Astronômica do
Colégio Estadual Ricardo Lunardelli e como já havíamos
participado do projeto OBA, os alunos ficaram muito
interessados e houve uma interação muito interessante entre
os alunos do Ensino Fundamental I e Ensino Médio. Com isso
surgiu à ideia do "Projeto parceria entre escolas: tutoria entre
alunos para o estudo da astronomia". E na forma de tutoria, o
Professor de Física Rodrigo de Oliveira Pereira do Colégio
Estadual Ricardo Lunardelli trabalhou três temas de pesquisa,
que sob sua orientação foram realizados por três turmas do
1º ano ensino médio, cada uma teve seu momento de
apresentação para os alunos do quinto ano que são em
número de 20. Dividido em duas aulas por apresentação,
acontecendo semanalmente, totalizando seis aulas, duas
aulas por semana aconteceram os estudos. Num primeiro
momento aconteceu o estudo dos movimentos da terra, seu
ângulo de inclinação e a contagem das horas na antiguidade,
confeccionando um relógio de sol, proporcionando a
compreensão da divisão das horas ao longo de um dia. Na
sequencia, o estudo se voltou para o movimento dos astros
no sistema solar, mais precisamente, sobre a primeira lei de
Kepler, onde se firmou o movimento elíptico dos planetas
tendo o sol em um dos focos desta elipse, conhecida também
como lei das órbitas, foi determinado o movimento de cada
planeta usando materiais de fácil acesso para traçar o
movimento elíptico dos planetas. Finalizando aconteceu o
estudo da teoria do Big Bang que explica o surgimento do
nosso universo, nos informando que o universo teria surgido
após uma grande explosão cósmica, entre 10 e 20 bilhões de
anos atrás e que continua a crescer, se expandir. Esta ideia
deu origem a lei de Hubble, que faz uma relação entre a
velocidade de afastamento de uma galáxia e sua distância em
relação à Terra, sendo explicada manuseando balões de
festas com marcas de canetas. Retornamos à escola e
estamos complementando o estudo fazendo pesquisas no
acervo da revista Ciência Hoje para Crianças e estamos nos
preparamos para apresentá-lo na Feira de Ciências que será
realizada na escola. Já trabalhamos os conteúdos das
revistas: Experiência assombrosa (n°282), Notícias de outros
mundos (nº197), Um giro pela astronomia moderna e
Astronomia no dia-a-dia (nº 203). Os alunos estão ansiosos,
pois vão demonstrar o que aprenderam na Feira de Ciências e
estão preparando cartazes, textos, diorama e maquetes para
a apresentação. Tenho certeza que o resultado será
surpreendente!
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 21/11/2019 00:05

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/21/2019 Número da inscrição 56

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Maria Aparecida Medeiros Pedrozo

CPF 626.809.609.63

E-mail pedrozo.pe@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES

Turma A

Ano 5° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Meio ambiente - Poluição do Rio Capim

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das
Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas e
procedimentos da investigação científica, de modo a sentir
segurança no debate de questões científicas, tecnológicas e
socioambientais e do mundo do trabalho.
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Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Matéria e energia-

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Consumo consciente e Reciclagem. Trabalhamos com o
consumo consciente da água, sua importância para a
sobrevivência da vida na terra. O combate à poluição e a
reutilização dos objetos como um dos caminhos de proteção
ao ambiente, bem como a separação do lixo.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

O projeto se desenvolveu tendo como base a a investigação
de como estava o Rio Capim de nossa cidade, curiosidade
aguçada, pelo fato do rio, várias vezes ter transbordado.
Várias atividades foram desenvolvidas nas disciplinas de
Língua portuguesa, arte e matemática. O desenvolvimento se
deu com os vinte e cinco alunos do quinto ano e o período de
duração do projeto - 6 meses. dentre as atividades
desenvolvidas: Leituras e interpretações sobre preservação do
meio ambiente, poluição, coleta seletiva e produtos poluentes
e consequências. Entrevista com moradores da cidade, pais.
Desenho e pintura. Criação de um folder para conscientização
da população. Criação de um mascote de preservação do
meio ambiente, contra a poluição com um disk denúncia
ligado à prefeitura da cidade. Foi realizado um Teste da água
limpa pág. 6 – Ciências Hoje – ano 22 – nº 208 – Dezembro
de 2009 – 2ª edição; um ecoteste, onde responderam
questões após observação das águas do rio Capim, localizado
na cidade de Porecatu e de seu entorno. Palestra sobre a
poluição das águas. Construção de um filtro caseiro em sala –
Experiência: Como a água pode perder algumas impurezas.
Os procedimentos didáticos foram desenvolvidos através de
Exposição dialogada, pesquisa "in locus" – coleta de
informações, interpretação de dados, roda de conversa,
questionamentos coletivos, incentivo à busca de informações,
levantamento de dados, etc. Os alunos foram muito
participativos, incansáveis e sempre apresentavam sugestões,
traziam contribuições de casa, através de pesquisa na
internet, conversa com os pais, etc. Os conhecimentos foram
comunicados através de exposição para a comunidade
escolar e familiar e através da entrega do folder para os
visitantes. Foi ótimo o efeito do projeto na comunidade em
geral.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 14/11/2019 07:51

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/14/2019 Número da inscrição 15

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor JUCIMAR A NTERO QUINTINO RIBEIRO

CPF 04980630979

E-mail jucimarqui@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Turma A

Ano 4° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto PROPRIEDADES DA ÁGUA . COMO A ÁGUA CHEGA LIMPINHA
EM NOSSAS CASAS?

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das
Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas e
procedimentos da investigação científica, de modo a sentir
segurança no debate de questões científicas, tecnológicas,
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e
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colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Matéria e energia : Tomando a definição de matéria: Matéria é
tudo que tem massa e volume, ocupando assim um lugar no
espaço, desta forma a água é matéria e matéria indispensável
para toda vida na terra , além disso suas propriedades e
características , principalmente químicas nos remetem à
grandes descobertas interessantes por meio da pesquisa .
Vida e evolução também estimulou a pesquisa sobre a
temática água, matéria abiótica de fundamental importância
para saúde e manutenção dos seres vivos, o eixo temático
estuda esse relacionamento: dos seres humanos com seres
não vivos do ambiente, e inclui o aprendizado sobre aspectos
relativos à saúde individual e coletiva.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Misturas:
Transformações reversíveis e não reversíveis.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual

O objetivo do projeto foi de fomentar a pesquisar sobre a
seguinte problematização: Como a água chega limpa em
nossas casas ? O processo artificial e complexo de limpeza da
água envolveu outra questão a ser estudada : Como se forma
as chuvas? E para compreender a formação das chuvas, é
necessário compreender o ciclo biogeoquímico da água que
nada mais é que o processo natural de ciclagem dessa
matéria, dentro desse ciclo ainda deve-se explorar o
conhecimento sobre os estados físicos da água e sua
composição química.
As disciplinas envolvidas foram ciência e Língua Portuguesa
com a participação de 21 alunos que estudaram o tema
relacionado no material didático (apostila Maxi) durante o
terceiro bimestre e teve o cronograma abaixo para preparação
e apresentação:
Problemática sugerida : /09/2019.
Estudo no material didático :/09/2019.
Pesquisa no material didático:25/09/2019.
Pesquisa na revista CHC: 26/09/2019.
Escolha de experiências na revista CHC:/10/2019.
Montagem dos grupos de estudos e distribuição de
tarefas:/10/2019.
Período de pesquisa e estudos para apresentação da feira de
ciências:01/11/2019 à 12/11/2019.
Exposição de conhecimentos: Feira de ciências:13/11/2019.

Utilizando o conteúdo da Revista Digital CHC, Edição 2;
Experimentos e também a edição 4 ;Experimentos, foi
possível realizar experiências para comprovar de forma mais
prática a formação da chuva com a experiência: Chuva
particular e a tensão superficial da água com a experiência
Feitiço para navegar.
O objetivo do projeto foi de fomentar a pesquisar sobre a
seguinte problematização: Como a água chega limpa em
nossas casas ? O processo artificial e complexo de limpeza da
água envolveu outra questão a ser estudada : Como se forma
as chuvas? E para compreender a formação das chuvas, é
necessário compreender o ciclo biogeoquímico da água que



16/11/2019 16(04Locamail :: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp

Página 3 de 3https://webmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_safe=1&_uid=17&_…DINORP.Concurso+Melhores+Praticas+2019&_action=print&_extwin=1

conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

nada mais é que o processo natural de ciclagem dessa
matéria, dentro desse ciclo ainda deve-se explorar o
conhecimento sobre os estados físicos da água e sua
composição química.
As disciplinas envolvidas foram ciência e Língua Portuguesa
com a participação de 21 alunos que estudaram o tema
relacionado no material didático (apostila Maxi) e Revista CHC
durante o terceiro bimestre e teve o cronograma abaixo para
preparação e apresentação:
Problemática sugerida :11/09/2019.
Estudo no material didático: 18/09/2019.
Pesquisa no material didático: 25/09/2019.
Pesquisa na revista CHC: 26/09/2019.
Escolha de experiências na revista CHC: 18/10/2019.
Montagem dos grupos de estudos e distribuição de tarefas:
31/10/2019.
Período de pesquisa e estudos para apresentação da feira de
ciências: 01/11/2019 à 12/11/2019.
Exposição de conhecimentos: Feira de ciências:13/11/2019.
Além de leitura e interpretação de textos nos dias de pesquisa
, esquematização de ações , os conhecimentos adquiridos
foram expostos através da Feira de Ciência onde os alunos de
forma expositiva explicaram os conteúdos pesquisados e
aprendidos, demostraram experiencias relacionadas ao tema .
Para essa exposição confeccionaram maquete com etapas de
tratamento da água ,desenho esquemático em média escala
com as etapas do ciclo da água , demostraram com exemplos
reais os estados físicos da água e representaram a
composição química da água (H20) com maquete. Foi muito
relevante o conteúdo da Revista Digital CHC, Edição 2;
Experimentos e também a edição 4 ;Experimentos, para
realizar a experiência de formação das chuvas de maneira
simples e prática. Com a experiência: Feitiço para navegar foi
possível comprovar a tensão superficial da água .
O resultado positivo de toda essa problematização foi a
sucessão de curiosidades aguçadas para a busca de novas
respostas e nessas respostas a descoberta de novos e
interessantes conhecimento que podem ser observados em
situações simples do dia a dia ou em uma experiência de
acesso a todos.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 18:09

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 40

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Jucimar Antero Quintino Ribeiro

CPF 049.806.309-79

E-mail jucimarqui@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Turma A

Ano 4° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Propriedades da água . Como a água chega limpinha em nossas
casas?

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das
Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas e
procedimentos da investigação científica, de modo a sentir
segurança no debate de questões científicas, tecnológicas,
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e
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colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Matéria e energia : Tomando a definição de matéria: Matéria é
tudo que tem massa e volume, ocupando assim um lugar no
espaço, desta forma a água é matéria e matéria indispensável
para toda vida na terra , além disso suas propriedades e
características , principalmente químicas nos remetem à
grandes descobertas interessantes por meio da pesquisa .
A unidade temática : Vida e evolução também estimulou a
pesquisa sobre a temática água, matéria abiótica de
fundamental importância para saúde e manutenção dos seres
vivos, o eixo temático estuda esse relacionamento: dos seres
humanos com seres não vivos do ambiente, e inclui o
aprendizado sobre aspectos relativos à saúde individual e
coletiva.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Misturas:
Transformações reversíveis e não reversíveis.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);

O objetivo do projeto foi de fomentar a pesquisar sobre a
seguinte problematização: Como a água chega limpa em
nossas casas ? O processo artificial e complexo de limpeza da
água envolveu outra questão a ser estudada : Como se forma
as chuvas? E para compreender a formação das chuvas, é
necessário compreender o ciclo biogeoquímico da água que
nada mais é que o processo natural de ciclagem dessa
matéria, dentro desse ciclo ainda deve-se explorar o
conhecimento sobre os estados físicos da água e sua
composição química.
As disciplinas envolvidas foram ciência e Língua Portuguesa
com a participação de 21 alunos que estudaram o tema
relacionado no material didático (apostila Maxi) durante o
terceiro bimestre e teve o cronograma abaixo para preparação
e apresentação:

Problemática sugerida e comentada: 11/09/2019.
Estudo no material didático: 18/09/2019.
Pesquisa no material didático: 25/09/2019.
Pesquisa na revista CHC : 26/09/2019.
Escolha de experiências relacionadas na revista CHC:
18/10/2019.
Montagem dos grupos de estudos e distribuição de tarefas.
31/10/2019.
Período de pesquisa e estudos para apresentação da feira de
ciências. 01/11/2019 à 12/11/2019.
Exposição de conhecimentos: Feira de ciências. 13/11/2019.

Utilizando o conteúdo da Revista Digital CHC, Edição 2;
Experimentos e também a edição 4 ;Experimentos, foi
possível realizar experiências para comprovar de forma mais
prática a formação da chuva com a experiência: Chuva
particular e a tensão superficial da água com a experiência
Feitiço para navegar.
O objetivo do projeto foi de fomentar a pesquisar sobre a
seguinte problematização: Como a água chega limpa em
nossas casas ? O processo artificial e complexo de limpeza da
água envolveu outra questão a ser estudada : Como se forma
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número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

as chuvas? E para compreender a formação das chuvas, é
necessário compreender o ciclo biogeoquímico da água que
nada mais é que o processo natural de ciclagem dessa
matéria, dentro desse ciclo ainda deve-se explorar o
conhecimento sobre os estados físicos da água e sua
composição química.
As disciplinas envolvidas foram ciência e Língua Portuguesa
com a participação de 21 alunos que estudaram o tema
relacionado no material didático (apostila Maxi) e Revista CHC
durante o terceiro bimestre e teve o cronograma abaixo para
preparação e apresentação:
Problemática sugerida :11/09/2019.
Estudo no material didático: 18/09/2019.
Pesquisa no material didático: 25/09/2019.
Pesquisa na revista CHC: 26/09/2019.
Escolha de experiências na revista CHC: 18/10/2019.
Montagem dos grupos de estudos e distribuição de tarefas:
31/10/2019.
Período de pesquisa e estudos para apresentação da feira de
ciências: 01/11/2019 à 12/11/2019.
Exposição de conhecimentos: Feira de ciências:13/11/2019.
Além de leitura e interpretação de textos nos dias de pesquisa
, esquematização de ações , os conhecimentos adquiridos
foram expostos através da Feira de Ciência onde os alunos de
forma expositiva explicaram os conteúdos pesquisados e
aprendidos, demostraram experiências relacionadas ao tema .
Para essa exposição confeccionaram maquete com etapas de
tratamento da água ,desenho esquemático em média escala
com as etapas do ciclo da água , demostraram com exemplos
reais os estados físicos da água e representaram a
composição química da água (H20) com maquete. Foi muito
relevante o conteúdo da Revista Digital CHC, Edição 2;
Experimentos e também a edição 4 ;Experimentos, para
realizar a experiência de formação das chuvas de maneira
simples e prática. Com a experiência: Feitiço para navegar foi
possível comprovar a tensão superficial da água .
O resultado positivo de toda essa problematização foi a
sucessão de curiosidades aguçadas para a busca de novas
respostas e nessas respostas a descoberta de novos e
interessantes conhecimento que podem ser observados em
situações simples do dia a dia ou em uma experiência de
acesso a todos.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 23:51

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/21/2019 Número da inscrição 55

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Sueli Machado

CPF 069880828-24

E-mail machadosueli@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL VITÓRIA RÉGIA

Turma B

Ano 4° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Vegetação

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Cincias Humanas Histria e Geografia

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

- Pensamento científico,crítico e criativo;

-Conhecimento;

-Responsabilidade e cidadania;
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Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

-Os tipos de vegetação existentes no Brasil;
-Mapas do Brasil dividido por regiões;
- As características das arvores;
- Desequilíbrio ecológico;
- Ilustrações e pintura sobre o tema ;
-Plantio de árvores nativas e frutíferas;
-Palestras;
-Seminários;

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

O projeto foi elaborado através do conhecimento prévio do
aluno e aprimorado durante o desenvolvimento das
atividades propostas para realização do mesmo.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

No decorrer das aulas de Ciências, História e Geografia
estudando os conteúdos sobre os tipos de solo e erosão que
acontece em solos desprotegidos, houve o questionamento
por parte de alguns aluns: Quais os tipos de vegetação e sua
importância para evitar a erosão ? E assim fomos elaborando
o nosso projeto, através de várias fontes de pesquisas , vários
vídeos, convite para um professor de Geografia fazer uma
palestra sobre tema, realização do plantio de árvores nativas
no campo. construção de um simulador ( diorama ) onde
aparece em três fases o terreno desprotegido ou sem
vegetação, outro com vegetação secas e outro com vegetação
protegendo o solo da erosão. Os alunos do 4º Ano- Turma B
ficaram motivados, curiosos, felizes na realização do projeto.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 16:53

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/20/2019 Número da inscrição 49

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Roseli Paulina Oliveira Araujo

CPF 366.280.429.87

E-mail roselipaulina@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL VITÓRIA RÉGIA

Turma 4° ano C

Ano 4° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Porque reciclar?

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Cincias Humanas Histria e Geografia

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

CONSCIENTIZAR A IMPORTÂNCIA DE SEPARAR O LIXO, NO
SENTIDO DE PROMOVER ATITUDES QUE AJUDEM NA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
PROMOVER O PENSAR CIENTÍFICO E COMPREENDER
ATRAVÉS DAS ATIVIDADES PRÁTICAS.
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Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA
RECICLAGEM PARA O MEIO AMBIENTE.
DESPERTAR CADA ALUNO PARA AS INTER-RELAÇÕES ENTRE
OS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O MEIO AMBIENTE DAS QUAIS
OS SERES HUMANOS SÃO INTEGRANTE.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

REFLETIR SOBRE A SITUAÇÃO DO LIXO ORGÂNICO QUE É
RECOLHIDO NA COZINHA CENTRAL DO MUNICÍPIO COM AS
ESCOLAS.
APRESENTAR AOS ALUNOS A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO
DO MEIO AMBIENTE SENSIBILIZANDO-OS SOBRE A AÇÃO DE
CADA UM, IDENTIFICANDO SITUAÇÕES CAUSADAS PELO
DESCARTE DO LIXO EM LOCAL INADEQUADO E SUAS
CONSEQUÊNCIAS APRESENTANDO AS POSSIBILIDADES DE SE
CONSTRUIR E REAPROVEITAR ESSES MATERIAIS.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

COM BASE NA SITUAÇÃO ATUAL DO NOSSO MUNICÍPIO DE
FLORESTÓPOLIS -PR, A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DEVE SER
TRATADA COMO ALGO PRESENTE NO COTIDIANO DOS
ALUNOS, A IMPORTÂNCIA E A CONSCIENTIZAÇÃO DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA A NOSSA VIDA E DE
TODOS SERES VIVOS.
EM VIRTUDE A ISTO O TRABALHO QUE ESTOU
DESENVOLVENDO COM OS ALUNOS ESTÁ SENDO DE SUMA
IMPORTÂNCIA, PORQUE OS ALUNOS E TODA COMUNIDADE
ESCOLAR ESTÁ SENDO UMA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E QUE SE DEVE COMEÇAR
CEDO, POIS É MUITO FÁCIL PARA DIMINUIR A POLUIÇÃO NO
MEIO AMBIENTE.
ESTÁ PARTICIPANDO DO PROJETO 17 ALUNOS, QUE ESTÃO ME
SURPREENDENDO COM INTERESSE POR PARTE DELES,
BUSCANDO TODOS OS DIAS SE INTER AR COM O ASSUNTO
ATRAVÉS DAS ATIVIDADES EM TEXTOS INFORMATIVOS .
VÍDEOS, PASSEIOS A CAMPO ONDE AS PLANTAS RECEBEM
ADUBOS DO LIXO ORGÂNICO, CONFECÇÃO DE CARTAZES E
DEBATES SOBRE RESTOS DE ALIMENTOS , SENDO ONDE QUE
TODOS OS DIAS OS ALUNOS ESTÃO OBSERVANDO A
COMPOSIÇÃO DO LIXO ORGÂNICO NA ESCOLA.
ESTÁ SENDO ABORDADO EM TODAS A DISCIPLINAS DE
ACORDO COM O TEMPO DIÁRIA DAS AULAS.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 11/11/2019 14:01

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/11/2019 Número da inscrição 9

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor JOSILENE LUIS DA SILVA PINA

CPF 05925159900

E-mail marcelamunhos@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL NAIR APARECIDA ARRUDA CAMARGO
CLÍMACO - GUARACI/PR

Turma 4 ANO A

Ano 4° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto {field:nome_do_projeto_1528745818983}

Selecione a Competência Geral
da BNCC que foi desenvolvida
com maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de
conhecimento relacionada ao seu
projeto.

Linguagens

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que
buscou estimular com seu

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica,
social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e
valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão
de subjetividades e identidades sociais e culturais.
2. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que
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projeto. respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, atuando criticamente frente a questões do mundo
contemporâneo.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

- Matéria e energia
- Leitura, escrita, oralidade

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC
associado(s) ao seu Projeto.

Compreensão em leitura escrita.
Características dos materiais
Reconhecer os materiais (madeira, ferro, vidro, papel, plástico,
entre outros) que compõem os objetos de uso cotidiano.
(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais
presentes em objetos de uso cotidiano, identificando sua
origem, os modos como são descartados e como podem ser
usados de forma mais consciente.
Compreender a importância de evitar o desperdício de materiais
na produção de objetos de uso cotidiano.
Identificar tecnologias que contribuem para minimizar os
problemas ambientais (por exemplo: filtros nas chaminés de
fábricas, catalisadores nos escapamentos de automóveis,
reciclagem do vidro, do papel, do metal e do plástico, entre
outros).

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto;
qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que
atividade(s) realizou com os
alunos; procedimentos didáticos
utilizados com os estudantes;
como foi a reação dos alunos;
como comunicaram os
conhecimentos adquiridos
(vídeos, textos, exposições, etc);
quais foram os resultados
obtidos.

A PARTIR DA ESCOLHA DO PROJETO FORAM REALIZADAS
PESQUISAS DE MATERIAIS , COM O TEMA ESCOLHIDO OS ALUNOS
FORAM EM BUSCA DE CONHECER COMO FUNCIONA O PROCESSO
DE RECICLAGEM. PASSARAM A TRABALHAR COM A CONFECÇÃO
DE BRINQUEDOS A PARTIR DE EMBALAGENS USADAS, ESSAS
EMBALAGENS FORAM LAVADAS, RECORTADAS, COLADAS E
TRANSFORMADAS EM ARTIGOS LÚDICOS.
VISITA AO GALPÃO DE RECICLAGEM ONDE PUDERAM VISUALIZAR
DE PERTO AS ATIVIDADE DE SEPARAÇÃO E CONHECER UM
POUCO MIAS SOBRE A CARACTERÍSTICA DE CADA PRODUTO A
SER RECICLADO...
REVISTA ANO 27 /N°261 OUTUBRO DE 2014.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 21:10

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/21/2019 Número da inscrição 54

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor FRANCIELI COLOMBARI

CPF 075.606.339-60

E-mail fran_colombari@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL WILSON JAN DE GIULI - GUARACI/PR

Turma C

Ano 4° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto ETA: Estação de tratamento de água.

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas
das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas
e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir
segurança no debate de questões científicas, tecnológicas,
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
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Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

inclusiva.
4-Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que
respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, atuando
criticamente frente a questões do mundo contemporâneo.
8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para
tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Matéria e energia.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Propriedades físicas dos materiais
Consumo consciente

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

Para a realização do projeto teve como base a disciplina de
ciência no estudo sobre a água, com o auxílio de língua
portuguesa para leitura e interpretação de texto e vídeos
informativos sobre o assunto trabalhado, matemática na
construção da maquete utilizando régua na localização e
calculo de espaço utilizado em cada etapa.
O projeto foi realizado com o 4º ano C, onde estudam 17
alunos. Com uma durabilidade de aproximadamente um més,
início em 15 de outubro e término previsto para 22 de
novembro.
Teve como base e apoio na elaboração e escolha de tema a
revista ciência hoje - experimentos, com o artigo "Um filtro
só seu" a fim de despertar a curiosidade do aluno sobre o
tema, com isto iniciou as discussões a respeito do tratamento
de água.
Posteriormente foi feito uma aula prática onde os alunos
construíram seu próprio filtro utilizando: algodão, carvão,
areia fina, areia grossa e pedras menores, com discussão
sobre a importância de cada item na construção do filtro,
neste momento um aluno levantou um questionamento sobre
o carvão, questionando se era o mesmo motivo de sua mãe,
as vezes, colocar carvão na geladeira, já que ele tinha
aprendido que o carvão ajuda a retirar o gosto e cheiro da
água.
Para melhor compreensão do conteúdo estudado foi assistido
e discutido um vídeo informativo sobre as etapas da ETA,
onde os alunos questionaram cada etapa, e fizeram suas
anotações individuais sobre o tema abordado. Neste
momento, é importante ressaltar, um questionamento
levantado por uma aluna a respeito da etapa da decantação, a
mesma relacionou a decantação dos flocos formados com o
glitter que ela tinha misturado com água e ficou todo no
fundo.
Neste mesmo momento os alunos levantaram o
questionamento a respeito do uso da energia elétrica para
que a adutora possa retirar a água do rio, observando que
então quando não tem energia na cidade não terá água em
sua casa, neste momento um aluno relatou que iria ensinar
seu pai, que as vezes a culpa não é da "sanepar" por não ter
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água e sim da "copel".
Aproveitamos o momento em que explicava o motivo da
utilização do cloro e flúor na desinfecção e foi levantado o
questionamento pelo educador: -Por que a água as vezes sai
branca da torneira? Foram inúmeras as respostas e quando
explicado o real motivo eles ficaram intrigados e motivados a
levarem a informação para seus familiares.
Para concluir montamos uma maquete demonstrando todas
as etapas da estação de tratamento de água e foi feito
estudo, onde cada aluno ficou responsável por explicar para a
turma e posteriormente no dia da feira sua respectiva parte
no projeto.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 19/11/2019 16:28

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/19/2019 Número da inscrição 24

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor IVANI DA SILVA PEREIRA DAMASCENO

CPF 360.848.249-00

E-mail escolamunipaulofreire@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE

Turma TODAS

Ano 4° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto LEITURA COM LUDICIDADE

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 4

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Linguagens

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

* Utilizar diferentes linguagens- verbal, corporal, visual, sonora,
bem como conhecimento artístico, expressar e partilhar
informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes
contextos, além de produzir sentidos que levem ao entendimento
mutuo.
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Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

* Leitura e escrita;
* Oralidade;
* Produção de texto;

Descreva neste campo o(s) Objeto(s)
do conhecimento presente(s) na
BNCC associado(s) ao seu Projeto.

Estabelecer/ considerar os objetivos de leitura.
Estabelecer relações entre o texto e conhecimentos prévios,
vivências e valores.
Mostrar-se interessados pela leitura proposta.
Desenvolver a criatividade e a cooperação.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos. Você
pode descrever detalhadamente o
contexto de realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais foram
os resultados obtidos.

Buscando promover nos alunos o gosto e o hábito da leitura
para a formação do leitor crítico. Nesse projeto queremos
proporcionar momentos únicos, promovendo a criatividade
em busca de novas experiências, com a intenção de cativar,
atrair e despertar no aluno a imaginação e a criatividade.
Possibilitando na criança um conjunto variado e atualizado de
recursos de informação através do acesso audiovisuais,
confecção de livros, pinturas, contação de histórias, cartazes,
apresentação e exposição dos trabalhos realizados,
maquetes, teatro e outros.
Foi envolvido toda a escola do 1º ao 5º ano, o qual foi
observado que os alunos demonstraram mais interesse na
leitura, cooperação, ampliação do vocabulário, desenvoltura e
criatividade nos trabalhos realizados.
O projeto é desenvolvido durante o ano letivo.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 24/11/2019 19:56

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/24/2019 Número da inscrição 62

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Lúcia Pereira Gomes

CPF 918.155.929-15

E-mail luciapgomes@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL ANÍBAL KHURY NETO

Turma A

Ano 4° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Processos de tratamento da água

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 1

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento
humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e
histórico.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s) Matéria e energia
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em seu projeto.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Ciclo hidrológico
Consumo consciente

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas digitais foi
utilizado; que atividade(s) realizou
com os alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a reação dos
alunos; como comunicaram os
conhecimentos adquiridos (vídeos,
textos, exposições, etc); quais
foram os resultados obtidos.

Disciplina: Ciências e Geografia/ Número de alunos: 21/
Período de duração: 1 mês/ Conteúdo de revistas digitais:/
Atividades realizadas: pesquisas, atividades de escrita e orais,
atividades individuais e coletivas, leituras, interpretações,
debates... /Procedimentos didáticos: aulas explicativas e
expositivas, visita ao tratamento de água (Sanepar) e vídeos/
Reação dos estudantes: Tiveram interesse e atenção/
Comunicação do conhecimento: Textos, exposições e
maquetes./ Resultados obtidos: alunos participativos e olhar
crítico para o desenvolvimento das ações humanas no
benefícios da natureza.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 20/11/2019 19:59

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/20/2019 Número da inscrição 53

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Sandra Mota Balbino

CPF 458.762.319-91

E-mail sandrabalduino10@outlook.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI

Turma A

Ano 4° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto A Extinção dos Dinossauros

Selecione a Competência
Geral da BNCC que foi
desenvolvida com maior
relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de
conhecimento relacionada
ao seu projeto.

Cincias Humanas Histria e Geografia

Descreva a(s)
Competência(s)
Específica(s) da BNCC que
buscou estimular com seu
projeto.

Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em
espaços variados e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo
espaço e em espaços variados
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Descreva aqui a(s)
Unidade(s) Temática(s) da
BNCC abordada(s) em seu
projeto.

Transformações e permanências na trajetória dos grupos humanos .

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC
associado(s) ao seu
Projeto.

A ação das pessoas,grupos sociais e comunidades no tempo e
espaço:nomadismo,agricultura,escrita,navegações,indústrias entre
outras.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus
alunos. Você pode
descrever detalhadamente o
contexto de realização do
projeto, especificando: a(s)
disciplina(s); número de
alunos envolvidos; período
de duração do projeto; qual
conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que
atividade(s) realizou com os
alunos; procedimentos
didáticos utilizados com os
estudantes; como foi a
reação dos alunos; como
comunicaram os
conhecimentos adquiridos
(vídeos, textos, exposições,
etc); quais foram os
resultados obtidos.

No início levei todos os alunos envolvidos para a biblioteca, para que
juntos pudéssemos manusear e assim decidirmos qual tema seria
propício para realizarmos um projeto.Logo a seguir o tema A era dos
dinossauros surgiu e por unanimidade todos concordaram em
desenvolvermos o projeto.Retornamos para sala e logo apareceu a
pergunta: No Brasil existia dinossauros??Então aproveitando pedi que
aguardassem até o dia seguinte porque eu iria procurar saber.No dia
seguinte retornei com a pesquisa realizada por mim. Mas como eu
estava pretendendo que a pesquisa partisse dos alunos. Disse que no
Brasil tinha 21 espécies.Total exato da quantidade de alunos da
sala.Trouxe pronto o nome de cada um deles (alunos),E em outro
saquinho o nome dos 21 dinossauros,[20/11 20:30] Sandra Escola:
Fizemos sorteio
[20/11 20:31] Sandra Escola: A 1ª aluna em ordem alfabética retirou
um nome
[20/11 20:32] Sandra Escola: Que por sua vez pegou o dinossauro a
ser pesquisado e um nome de outro aluno.[20/11 20:32] Sandra
Escola: E assim um a um retirou o seu dinossauros.
[20/11 20:33] Sandra Escola: No dia seguinte à maioria dos alunos já
estavam com a pesquisa realizada
[20/11 20:34] Sandra Escola: .Continuando com os trabalhos
assistimos um filme Responderam questionários realizado Sendo esse
questionamento sobre o dinossauro de cada aluno O questionário era
pra averiguar o que o aluno conseguiu assimilar. Era mais ou menos
assim: Qual período? Do que se alimentava? Qual região ? Peso,
altura, comprimento.Fizemos interpretação de texto
Desenho relativo ao filme.Maquete com o meteoro caindo sobre os
dinossauros ,a Extinção.Hoje fizemos pintura, cada um pintando o
seu dinossauro Será feito um diorama ou outra maquete para
identificar a cada região que pertence.
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Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 17/11/2019 19:50

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/17/2019 Número da inscrição 18

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Noeli Lopes

CPF 09418306832

E-mail nn-lopes@outlook.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI

Turma B

Ano 4° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Experimentos

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas
das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas
e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir
segurança no debate de questões científicas, tecnológicas,
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
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inclusiva.

Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

Matéria e energia

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Misturas
Transformações reversíveis e não reversíveis

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto, especificando:
a(s) disciplina(s); número de alunos
envolvidos; período de duração do
projeto; qual conteúdo das revistas
digitais foi utilizado; que atividade(s)
realizou com os alunos;
procedimentos didáticos utilizados
com os estudantes; como foi a
reação dos alunos; como
comunicaram os conhecimentos
adquiridos (vídeos, textos,
exposições, etc); quais foram os
resultados obtidos.

Escolhi trabalhar a revista Experimentos - edição 2, para
aguçar a curiosidade dos alunos. Trabalho com o 4º ano,
num total de 24 alunos. Imprimi a revista e deixei ele
escolherem em dupla qual gostaria de realizar.
Providenciamos os materiais e durante algumas semanas as
realizamos. Os alunos ficaram muito atentos e curiosos para
saber os resultados das experiencias. Foram aulas
expositivas, interessantes e produtivas para o conhecimento
dos alunos.



21/11/2019 12'30Locamail :: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp

Página 1 de 2https://webmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_safe=1&_uid=606&_mbox=INBOX.Mala_Direta&_action=print&_extwin=1

Assunto: Nova Inscrição no Concurso de Codinorp
De Especial Ciência Hoje das Crianças <diego.franca@lojainterativa.com>
Para: <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Responder para chccodinorp@institutolotus.org.br <chccodinorp@institutolotus.org.br>
Data 21/11/2019 11:16

FICHA DO PROJETO INSCRITO 

Data da inscrição 11/21/2019 Número da inscrição 57

 

DADOS DO PROFESSOR 

Nome do professor Ivonete Gerônimo Gonçalves Zanotto

CPF 61111732949

E-mail ivonete.zanotto@hotmail.com

Escola ESCOLA MUNICIPAL HELENA KOLODY - EI; EF.

Turma A

Ano 4° ano

 

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Fabricando Cola de Leite

Selecione a Competência Geral da
BNCC que foi desenvolvida com
maior relevância no projeto.

Competncia 2

Selecione a área de conhecimento
relacionada ao seu projeto. Ciencias Natureza

Descreva a(s) Competência(s)
Específica(s) da BNCC que buscou
estimular com seu projeto.

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a abordagem própria
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade.

Nesta experiência os alunos descobriram a composição do
leite. Perceberam que no leite existe uma proteína que se
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Descreva aqui a(s) Unidade(s)
Temática(s) da BNCC abordada(s)
em seu projeto.

altera quando é adicionado um tipo de ácido.
O objetivo dessa experiência é desenvolver um tipo de cola
que poderá ser utilizada em diversos materiais inclusive a
madeira entre outros. Através da revista Ciência Hoje
"Experimentos" edição 2, foi possível desenvolver essa cola de
leite, que podemos perceber que tem grande utilidade para o
dia a dia.

Descreva neste campo o(s)
Objeto(s) do conhecimento
presente(s) na BNCC associado(s)
ao seu Projeto.

Desenvolvimento de raciocínio; Exploração de ideias; Resolver
problemas;Correlacionar ideias; Elaborar planos de
investimento; Criar soluções inovadoras.

Faça um relato da prática
desenvolvida com seus alunos.
Você pode descrever
detalhadamente o contexto de
realização do projeto,
especificando: a(s) disciplina(s);
número de alunos envolvidos;
período de duração do projeto;
qual conteúdo das revistas digitais
foi utilizado; que atividade(s)
realizou com os alunos;
procedimentos didáticos utilizados
com os estudantes; como foi a
reação dos alunos; como
comunicaram os conhecimentos
adquiridos (vídeos, textos,
exposições, etc); quais foram os
resultados obtidos.

Foi pesquisado na revista CHC "Experimentos" onde seguimos
idéias existentes na revista para desenvolver essa experiência,
percebi muita curiosidade e dedicação dos alunos com as
pesquisas realizadas nessa revista.
Considerando o grande desempenho dos alunos pela sua
participação pelo qual alcançamos nosso objetivo, contando
com 27 alunos.
Fizemos o experimento em sala de aula e comprovamos o
resultado.



CONVITE 

FORMANDO 

JOVENS 

CIENTISTAS

FEIRA DE CIÊNCIAS
CHC/CODINORP

HORÁRIO: FEIRA: 9H30 AO MEIO DIA 

OS MELHORES PROJETOS SERÃO ESCOLHIDOS PELO PÚBLICO 
VISITANTE. SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE. PRESTIGIE 
NOSSOS ALUNOS, PROFESSORES E O BOM TRABALHO PELA 
EDUCAÇÃO DO BRASIL.

                      CERIMÕNIA : 13H30 AS 15H0O

TEMOS A HONRA DE CONVIDÁ-LO PARA A FEIRA DE CIÊNCIAS 
CHC/CODINORP E ENTREGA DOS PRÊMIOS DE MELHORES 
PRÁTICAS DE 2019 DURANTE A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO 
DAS ATIVIDADES FORMATIVAS DA REDE.

LOCAL: CENTRO MUNICIPAL DE PROJETOS MENINO MATEUS EM 
PORECATU (RUA URBANO LUNARDELLI  S/N CENTRO)

DATA: 20/12/2019

10 MUNICÍPIOS, 15 PROJETOS SELECIONADOS PARA A GRANDE 
FINAL! ALUNOS QUE REPRESENTARÃO A REDE CODINORP NO 
CAMINHO DA FORMAÇÃO CIENTÍFICA PARA  A EDUCAÇÃO DO 
SÉCULO XXI. 

& PRÊMIO MELHORES PRÁTICAS 2019
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PORECATU (PR)
E.M. MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI

 
o

1  ANO
PROJETO: ANIMAIS 
ABANDONADOS - 
SALVANDO UM VIRA-LATA
 

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



GUARACI (PR)
E.M. WILSON JAN  DE GIULI

 
o

1  ANO
PROJETO: PIPA E REDE 
ELÉTRICA NÃO 
COMBINAM

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



GUARACI (PR)
E.M. NAIR AP.  ARRUDA C. CLÍMACO

 
o

2  ANO
PROJETO: MOFOS E 
BOLORES
 

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



PORECATU (PR)
E.M. MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI

 
o

2  ANO
PROJETO: PLANETA
TERRA - CICLO 
DAS ÁGUAS

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



GUARACI (PR)
E.M. WILSON JAN DE GIULI

 
o

2  ANO
PROJETO: PREFERÊNCIAS
ALIMENTARES
 

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



FLORESTÓPOLIS (PR)
E.M. VITÓRIA RÉGIA

 
o

3  ANO
PROJETO: ALIMENTAÇÃO
DE QUALIDADE
 

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



GUARACI (PR)
E.M. WILSON JAN DE GIULI

 
o

3  ANO
PROJETO: POR QUE 
PRECISAMOS DAS 
ABELHAS?
 

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



PRADO FERREIRA (PR)
E.M.HELENA KOLODY

 
o

3  ANO
PROJETO: A GEOMETRIA 
NO NOSSO DIA A DIA

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



PORECATU (PR)
E.M. MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI

 
o

4  ANO
PROJETO: A EXTINÇÃO
DOS DINOSSAUROS 

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



CENTENÁRIO DO SUL (PR)
E.M. SÃO JOSÉ

 
o

4  ANO
PROJETO: COMO A ÁGUA
CHEGA LIMPINHA EM
NOSSA CASA? 

Feira de Ciências
CHC/CODINORP

ENÁRIO DO



GUARACI (PR)
E.M. WILSON JAN DE GIULI

 
o

4  ANO
PROJETO: ETA - ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO
DE ÁGUA 

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



FLORESTÓPOLIS (PR)
E.M. NILSON RIBAS

 
o

5  ANO
PROJETO: HIGIENE
PESSOAL 

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



FLORESTÓPOLIS (PR)
E.M. NILSON RIBAS

o
5  ANO
PROJETO: CORPO
HUMANO

Feira de Ciências
CHC/CODINORP



GUARACI (PR)
E.M. NAIR AP.  ARRUDA C. CLÍMACO

 
o

5  ANO
PROJETO: EFEITO
ESTUFA 

Feira de Ciências
CHC/CODINORP
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ELABORAÇÃO E ANÁLISE:  APLICAÇÃO: VERIFICAÇÃO:  

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA PROVA DE AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS

DE APRENDIZAGEM DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO DE

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO NORTE DO PARANA - CODINORP VISANDO

DETERMINAR OS INDICADORES DE EVOLUÇÃO DE 2019 (T 01) COMPARATIVAMENTE AO

TZERO CONFORME DETERMINADO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE CODINORP E

INSTITUTO LOTUS ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 001/2018.

APLICAÇÃO: DEZEMBRO DE 2019



Língua 
Portuguesa

Matemática

PERCENTUAL DE ACERTOS

Geral 2 21

Municípios 3-4 22-23

Escolas 5-6 24-25

ANÁLISE DOS DESCRITORES

2º Ano 7-8 26-27

3º Ano 9-10 28-29

4º Ano 11-13 30-32

5º Ano 14-16 33-35

ANÁLISE DOS DISTRATORES

2º Ano 17 36

3º Ano 18 37

4º Ano 19 38

5º Ano 20 39

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
CODINORP

Sumário

1



68%

32%

Respostas corretas

Respostas incorretas

Língua Portuguesa

PERCENTUAL DE ACERTOS

DESEMPENHO 
GERAL

DESEMPENHO POR ANO

86%

14%

62%38%

59%
41%

73%
27%

2º ANO 3º ANO

4º ANO 5º ANO

Seguem abaixo gráficos com os percentuais de acertos, organizados por desempenho total na disciplina de

Língua Portuguesa e também por ano de matrícula.
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Língua Portuguesa

Abaixo seguem os percentuais de acertos, organizados por resultados gerais e também por município.

As barras do gráfico indicam o percentual observado nas aplicações referentes aos anos de 2018 e 2019.

PERCENTUAL DE ACERTOS
Municípios

51%

50%

53%

49%

48%

59%

61%

56%

59%

54%

54%

43%

58%

61%

65%

69%

70%

71%

71%

76%

83%

68%

Lupionopolis

Cafeara

Bela Vista do Paraiso

Florestopolis

Centenario do Sul

Guaraci

Jaguapita

Miraselva

Prado Ferreira

Porecatu

CODINORP

2019 2018

3



Língua Portuguesa

Cidade
2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano

% de 
Acertos

Pos. % de 
Acertos

Pos. % de 
Acertos

Pos. % de 
Acertos

Pos.

BELA VISTA DO 
PARAÍSO

78% 10 55% 7 54% 8 67% 8

CAFEARA 82% 9 55% 8 47% 9 66% 9

CENTENARIO DO SUL 88% 4 67% 3 62% 4 73% 4

FLORESTOPOLIS 82% 8 59% 5 58% 7 71% 6

GUARACI 86% 5 52% 9 59% 6 84% 3

JAGUAPITA 93% 2 57% 6 71% 2 70% 7

LUPIONOPOLIS 83% 6 42% 10 32% 10 38% 10

MIRASELVA 88% 3 60% 4 59% 5 72% 5

PORECATU 94% 1 72% 1 79% 1 89% 1

PRADO FERREIRA 82% 7 72% 2 66% 3 87% 2

CODINORP 86% 59% 62% 73%

PERCENTUAL DE ACERTOS
Municípios por Ano

4

24% 16% 7% 5%

13%

14%

36%

24%

11%

23%

11%

5%

31%

3%

15%

21%

28%

20%

10%

0%

10%

31%

18%

23%

2%

20%

6%

2%

6%

16%

12%

11%

5%

9% 16%

Abaixo seguem os percentuais de acertos, organizados por resultados gerais, por município e também por

ano da matrícula dos alunos. Os valores indicados nos campos indicam o percentual

observado na aplicação referente ao ano de 2018. As cores e a seta indicam se em 2019 houve aumento ou

diminuição no percentual de acertos.

↑ X% ↓ X%



Língua Portuguesa

5

PERCENTUAL DE ACERTOS
Escolas

51%

43%

50%

52%

55%

50%

51%

46%

45%

47%

58%

58%

56%

63%

64%

64%

51%

59%

52%

51%

50%

60%

54%

43%

52%

58%

59%

62%

62%

64%

64%

64%

67%

69%

69%

71%

72%

73%

73%

76%

76%

78%

81%

82%

89%

68%

EM Guido Mª Conforti

EM PROF. CLÉLIA ALBUQUERQUE

EM DE CAFEARA

EM PROF. DIRCY DOS SANTOS

EM PROF. ALCENIRA RIBEIRO DE CASTRO

EM Dr. José Marcelino

EM Nilson Ribas

EM IRMÃ OSMUNDA

EM AFONSO BELENDA

EM Vitória Régia

EM PROF. NEWTON GUIMARÃES

EM Wilson Jan de Giuli

EM Monteiro Lobato

EM Parigot de Souza

EM PAULO FREIRE

EM Nair Aparecida A C Climaco

EM JOSÉ DE ANCHIETA

EM HELENA KOLODY

EM Tiradentes

EM SÃO JOSÉ

EM Maestro Honório Maestrelli

EM Aníbal Khury Neto

CODINORP

2019 2018

Abaixo seguem os percentuais de acertos, organizados por resultados gerais e também por escolas. As

barras do gráfico indicam o percentual observado nas aplicações referentes aos anos de 2018 e 2019.



Língua Portuguesa

Escola
2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano

% de 
Acertos

Pos.
% de 

Acertos
Pos.

% de 
Acertos

Pos.
% de 

Acertos
Pos.

EM Dr. José Marcelino 83% 14 51% 18 57% 15 65% 19

EM Parigot de Souza 85% 12 72% 5 60% 11 79% 8

EM Professora Alcenira
Ribeiro de Castro

80% 18 50% 20 53% 16 70% 14

EM Professora Clélia Maria 
de Oliveira Albuquerque

65% 22 44% 21 43% 21 63% 20

EM Professora Dircy dos 
Santos

74% 21 58% 12 51% 17 60% 21

ESCOLA MUNICIPAL DE 
CAFEARA

82% 16 55% 16 47% 20 66% 18

EM IRMÃ OSMUNDA 87% 10 56% 13 58% 13 69% 15

EM JOSÉ DE ANCHIETA 88% 8 82% 2 70% 7 73% 9

EM SÃO JOSÉ 94% 2 73% 3 78% 2 85% 5

ESCOLA MUNICIPAL 
AFONSO BELENDA

80% 19 71% 7 50% 18 72% 11

EM Nilson Ribas 86% 11 56% 14 50% 19 73% 10

EM Vitória Régia 76% 20 62% 9 69% 8 67% 16

EM Wilson Jan de Giuli 85% 13 51% 19 58% 14 83% 6

Nair Aparecida A C Climaco 90% 7 56% 15 63% 10 90% 2

EM PROFESSOR NEWTON 
GUIMARÃES

94% 3 52% 17 71% 5 67% 17

ESCOLA MUNICIPAL PAULO 
FREIRE

92% 6 63% 8 71% 6 72% 12

Escola Mun. Guido Mª 
Conforti

83% 15 42% 22 32% 22 38% 22

EM Monteiro Lobato 88% 9 60% 11 59% 12 72% 13

EM Aníbal Khury Neto 94% 4 73% 4 91% 1 95% 1

EM Maestro Honório 
Maestrelli

94% 5 83% 1 76% 3 89% 3

EM Tiradentes 96% 1 61% 10 76% 4 83% 7

EM HELENA KOLODY 82% 17 72% 6 66% 9 87% 4

CODINORP 86% 59% 62% 73%

6

24% 5%7%

43%

13%

12%

16%

24%

3%

14%

50%

29%

18%

17%

28%

18%

10%

11%

25%

22%

11%

5%

29%

28%

36%

3%

24%

26%

3%

10%

20%

21%

16%

41%

34%

39%

14%

26%

10%

8%

8%

10%

18%

32%

23%

20%

16%

7%

5%

1%

6%

17%

29%

2%

17%

9%

8%

20%

5%

2%

24%

21%

21%

6%

12%

2%

8%

6%

3%

16%

10%

16%

PERCENTUAL DE ACERTOS - Escolas por Ano
Abaixo seguem os percentuais de acertos, organizados por resultados gerais, por escola e também por

ano da matrícula dos alunos. Os valores indicados nos campos indicam o percentual

observado na aplicação referente ao ano de 2018. As cores e a seta indicam se em 2019 houve aumento

ou diminuição no percentual de acertos.

↑ X% ↓ X% 



Questão Referência Habilidade

Q1 D1 Reconhecer letras.

Q2 D3 Estabelecer relação entre unidades sonoras e suas representações gráficas.

Q3 D1 Reconhecer letras.

Q4 D4 Ler palavras.

Q5 D6 Localizar informação explícita em textos.

Q6 D7 Reconhecer assunto de um texto.

Q7 D5 Ler frases.

Q8 D8 Identificar a finalidade do texto.

Q9 D10 Inferir informação.

Q10 D7 Reconhecer assunto de um texto.

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

2º Ano

TABELA DE DESCRITORES

Língua Portuguesa
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2º Ano

ANÁLISE DOS DESCRITORES

Município

Item Hab. Bela vista Cafeara Centeário Florestópolis Guaraci Juguapitã Lupionopolis Miraselva Porecatu
Prado 

Ferreira
CODINORP

Q1 D1 91% 85% 93% 95% 98% 97% 95% 95% 99% 96% 95%

Q2 D3 91% 100% 93% 99% 100% 98% 95% 98% 100% 94% 96%

Q3 D1 87% 77% 93% 98% 95% 95% 90% 93% 98% 92% 93%

Q4 D4 91% 92% 92% 98% 98% 98% 100% 93% 96% 98% 95%

Q5 D6 68% 46% 89% 75% 74% 88% 80% 85% 96% 65% 80%

Q6 D7 56% 69% 78% 58% 62% 84% 60% 78% 92% 73% 72%

Q7 D5 81% 100% 91% 83% 95% 98% 85% 90% 93% 84% 90%

Q8 D8 75% 92% 82% 75% 90% 87% 80% 93% 95% 76% 84%

Q9 D10 77% 92% 86% 81% 88% 97% 85% 83% 94% 84% 87%

Q10 D7 58% 69% 80% 54% 57% 90% 55% 68% 80% 59% 70%

Língua Portuguesa

8

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão, acompanhados dos percentuais de

acertos observados em cada município.



3º Ano

Língua Portuguesa

Questão Referência Habilidade

Q1 D10 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

Q2 D11 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

Q3 D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.

Q4 D14 Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.

Q5 D9 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

Q6 D2
Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 

para a continuidade de um texto.

Q7 D4 Inferir uma informação implícita em um texto.

Q8 D6 Identificar o tema de um texto.

Q9 D1 Localizar informações explícitas em um texto.

Q10 D5 Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos etc.).

9

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

TABELA DE DESCRITORES

Q11 D7 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

Q12 D13 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

Q13 D8 Estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

Q14 D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

Q15 D15
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo 

tema, em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em que serão recebidos.



3º Ano

Município

Item Hab. Bela vista Cafeara Centeário Florestópolis Guaraci Juguapitã Lupionopolis Miraselva Porecatu
Prado 

Ferreira
CODINORP

Q1 D10 90% 88% 94% 94% 100% 83% 92% 95% 100% 100% 92%

Q2 D11 51% 44% 69% 30% 39% 43% 56% 50% 62% 70% 50%

Q3 D12 41% 46% 39% 54% 48% 54% 17% 32% 62% 78% 48%

Q4 D14 26% 29% 40% 26% 27% 23% 28% 50% 38% 72% 32%

Q5 D9 61% 51% 71% 60% 59% 61% 44% 59% 71% 74% 62%

Q6 D2 65% 66% 76% 59% 54% 58% 56% 77% 83% 74% 66%

Q7 D4 63% 73% 76% 71% 63% 64% 47% 68% 76% 87% 68%

Q8 D6 51% 49% 69% 61% 54% 46% 25% 50% 68% 78% 56%

Q9 D1 72% 73% 74% 73% 61% 71% 50% 73% 77% 85% 72%

Q10 D5 68% 63% 73% 73% 70% 77% 42% 73% 88% 87% 73%

Q11 D7 83% 93% 89% 87% 91% 80% 81% 91% 94% 93% 86%

Q12 D13 40% 27% 66% 64% 21% 62% 14% 36% 67% 43% 51%

Q13 D8 33% 34% 47% 28% 20% 30% 19% 55% 50% 28% 34%

Q14 D3 25% 27% 48% 39% 23% 43% 25% 36% 67% 30% 38%

Q15 D15 57% 59% 76% 69% 48% 61% 39% 59% 79% 83% 64%

Língua Portuguesa

10

ANÁLISE DOS DESCRITORES

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão, acompanhados dos percentuais de

acertos observados em cada município.



4º Ano

Língua Portuguesa

Questão Referência Habilidade

Q1 D5 Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos etc.).

Q2 D11 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

Q3 D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

Q4 D13 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

Q5 D7 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

Q6 D6 Identificar o tema de um texto.

Q7 D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

Q8 D6 Identificar o tema de um texto.

Q9 D4 Inferir uma informação implícita em um texto.

Q10 D1 Localizar informações explícitas em um texto.

Q11 D1 Localizar informações explícitas em um texto.

11

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

TABELA DE DESCRITORES



4º Ano

Língua Portuguesa

Questão Referência Habilidade

Q12 D1 Localizar informações explícitas em um texto.

Q13 D10 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

Q14 D15
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo 

tema, em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em que serão recebidos.

Q15 D4 Inferir uma informação implícita em um texto.

Q16 D2
Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 

para a continuidade de um texto.

Q17 D8 Estabelecer a relação causa/ consequência entre partes e elementos do texto.

Q18 D9 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

Q19 D15
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo 

tema, em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em que serão recebidos.

Q20 D14 Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.

Q21 D8 Estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

Q22 D2
Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 

para a continuidade de um texto.

12

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

TABELA DE DESCRITORES



4º Ano

Município

Item Hab. Bela vista Cafeara Centeário Florestópolis Guaraci Juguapitã Lupionopolis Miraselva Porecatu
Prado 

Ferreira
CODINORP

Q1 D5 42% 25% 65% 56% 58% 68% 38% 59% 88% 60% 59%

Q2 D11 18% 9% 21% 26% 25% 31% 8% 12% 54% 17% 25%

Q3 D12 77% 70% 81% 71% 78% 85% 33% 71% 86% 85% 78%

Q4 D13 43% 43% 48% 49% 48% 55% 25% 53% 79% 50% 51%

Q5 D7 38% 14% 53% 38% 33% 75% 8% 29% 73% 33% 48%

Q6 D6 68% 73% 78% 75% 74% 79% 63% 59% 68% 775 73%

Q7 D3 69% 43% 70% 67% 65% 73% 54% 59% 81% 73% 69%

Q8 D6 65% 55% 77% 56% 61% 75% 46% 71% 74% 71% 68%

Q9 D4 44% 32% 63% 52% 57% 60% 29% 59% 78% 65% 56%

Q10 D1 20% 16% 39% 27% 39% 49% 33% 6% 73% 35% 37%

Q11 D1 48% 32% 51% 56% 42% 61% 25% 35% 74% 54% 53%

Q12 D1 59% 52% 71% 67% 68% 76% 42% 76% 87% 88% 70%

Q13 D10 42% 52% 55% 55% 46% 71% 21% 65% 81% 58% 57%

Q14 D15 73% 73% 82% 77% 83% 90% 29% 88% 91% 83% 80%

Q15 D4 69% 75% 78% 74% 80% 82% 38% 88% 85% 75% 76%

Q16 D2 59% 45% 63% 60% 70% 80% 42% 71% 86% 75% 67%

Q17 D8 61% 55% 70% 69% 58% 64% 33% 65% 80% 73% 65%

Q18 D9 74% 70% 75% 81% 77% 90% 46% 100% 87% 81% 80%

Q19 D15 45% 41% 54% 49% 43% 63% 17% 47% 76% 69% 54%

Q20 D14 60% 61% 75% 66% 77% 83% 29% 88% 88% 79% 73%

Q21 D8 35% 45% 33% 46% 48% 70% 25% 35% 64% 60% 49%

Q22 D2 68% 57% 61% 69% 74% 77% 29% 71% 89% 88% 71%

Língua Portuguesa

13

ANÁLISE DOS DESCRITORES

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão, acompanhados dos percentuais de

acertos observados em cada município.



5º Ano

Língua Portuguesa

Questão Referência Habilidade

Q1 D11 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

Q2 D6 Identificar o tema de um texto.

Q3 D10 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

Q4 D1 Localizar informações explícitas em um texto.

Q5 D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

Q6 D4 Inferir uma informação implícita em um texto.

Q7 D14 Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.

Q8 D13 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

Q9 D6 Identificar o tema de um texto.

Q10 D1 Localizar informações explícitas em um texto.

Q11 D2
Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 

para a continuidade de um texto.

14

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

TABELA DE DESCRITORES



5º Ano

Língua Portuguesa

Questão Referência Habilidade

Q12 D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

Q13 D8 Estabelecer a relação causa/ consequência entre partes e elementos do texto.

Q14 D8 Estabelecer a relação causa/ consequência entre partes e elementos do texto.

Q15 D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

Q16 D15
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo 

tema, em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em que serão recebidos.

Q17 D5
Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos etc.). O cartaz 

é uma campanha contra o racismo,

Q18 D9 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

Q19 D13 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

Q20 D7 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

Q21 D2
Estabelecer relações entre partes] de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 

para a continuidade de um texto.

Q22 D15
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo 

tema, em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em que serão recebidos.

15

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

TABELA DE DESCRITORES



5º Ano

Língua Portuguesa

Município

Item Hab. Bela vista Cafeara Centeário Florestópolis Guaraci Juguapitã Lupionopolis Miraselva Porecatu
Prado 

Ferreira
CODINORP

Q1 D11 51% 46% 59% 64% 89% 61% 13% 93% 85% 92% 64%

Q2 D6 53% 48% 62% 63% 68% 58% 22% 33% 84% 84% 61%

Q3 D10 67% 64% 69% 57% 69% 59% 39% 87% 95% 76% 67%

Q4 D1 61% 62% 65% 62% 81% 54% 17% 93% 89% 88% 66%

Q5 D12 78% 92% 85% 79% 99% 85% 52% 87% 91% 88% 84%

Q6 D4 82% 86% 90% 90% 99% 81% 52% 87% 96% 94% 87%

Q7 D14 79% 78% 83% 77% 92% 78% 52% 87% 87% 94% 81%

Q8 D13 70% 72% 73% 55% 82% 73% 26% 40% 81% 88% 71%

Q9 D6 72% 62% 76% 74% 85% 70% 39% 73% 89% 84% 75%

Q10 D1 70% 72% 73% 75% 92% 69% 43% 87% 95% 88% 76%

Q11 D2 75% 76% 76% 76% 86% 77% 43% 60% 93% 94% 78%

Q12 D3 54% 56% 62% 57% 68% 62% 22% 73% 83% 82% 62%

Q13 D8 70% 74% 70% 77% 89% 72% 43% 87% 91% 84% 75%

Q14 D8 81% 74% 80% 86% 96% 82% 43% 93% 97% 96% 84%

Q15 D12 50% 28% 54% 51% 61% 53% 39% 53% 75% 72% 54%

Q16 D15 65% 70% 76% 69% 88% 65% 48% 47% 96% 82% 73%

Q17 D5 77% 86% 79% 90% 95% 82% 48% 80% 97% 88% 83%

Q18 D9 38% 36% 53% 56% 70% 48% 30% 53% 75% 74% 53%

Q19 D13 79% 66% 81% 81% 97% 79% 57% 80% 93% 94% 82%

Q20 D7 52% 56% 66% 49% 64% 56% 39% 40% 81% 82% 60%

Q21 D2 82% 76% 85% 85% 92% 87% 30% 80% 96% 94% 85%

Q22 D15 73% 68% 82% 85% 93% 77% 43% 80% 96% 90% 80%
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ANÁLISE DOS DESCRITORES

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão, acompanhados dos percentuais de

acertos observados em cada município.



Questão A B C D Em branco

Q1 1% 1% 95% 1% 2%

Q2 1% 1% 96% 0% 2%

Q3 2% 93% 2% 2% 2%

Q4 1% 1% 95% 0% 2%

Q5 9% 4% 80% 5% 2%

Q6 11% 6% 72% 9% 2%

Q7 4% 3% 90% 2% 2%

Q8 84% 4% 6% 4% 2%

Q9 3% 87% 3% 4% 2%

Q10 8% 7% 70% 12% 2%

Alternativas corretas (Gabarito)
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ANÁLISE DOS DISTRATORES

Língua Portuguesa

17

Abaixo segue a distribuição de respostas nas alternativas presentes em cada questão. É possível

observar os percentuais de respostas em cada distrator.
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Certas Erradas

Questão A B C D Em branco

Q1 92% 2% 1% 1% 5%

Q2 13% 17% 15% 50% 5%

Q3 13% 9% 48% 24% 5%

Q4 11% 38% 32% 15% 5%

Q5 16% 62% 10% 7% 5%

Q6 7% 66% 6% 17% 5%

Q7 68% 10% 9% 7% 5%

Q8 17% 56% 10% 13% 5%

Q9 72% 10% 9% 5% 5%

Q10 9% 73% 7% 6% 5%

Q11 86% 3% 3% 3% 5%

Q12 18% 17% 51% 9% 5%

Q13 9% 34% 35% 17% 5%

Q14 47% 5% 5% 38% 5%

Q15 10% 64% 15% 6% 5%

3º Ano

Língua Portuguesa
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ANÁLISE DOS DISTRATORES

Abaixo segue a distribuição de respostas nas alternativas presentes em cada questão. É possível

observar os percentuais de respostas em cada distrator.

Alternativas corretas (Gabarito)
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Certas Erradas

Questão A B C D Em branco

Q1 22% 59% 10% 7% 3%

Q2 19% 27% 25% 25% 3%

Q3 78% 7% 5% 7% 3%

Q4 3% 51% 8% 35% 3%

Q5 34% 48% 10% 5% 3%

Q6 73% 7% 11% 5% 3%

Q7 13% 69% 3% 11% 3%

Q8 11% 12% 7% 68% 3%

Q9 13% 56% 10% 19% 3%

Q10 36% 9% 37% 15% 3%

Q11 12% 53% 17% 15% 3%

Q12 11% 70% 8% 8% 3%

Q13 3% 7% 31% 57% 3%

Q14 80% 4% 8% 5% 3%

Q15 76% 5% 5% 12% 3%

Q16 15% 6% 9% 67% 3%

Q17 7% 65% 3% 22% 3%

Q18 7% 80% 4% 7% 3%

Q19 54% 19% 10% 14% 3%

Q20 9% 8% 7% 73% 3%

Q21 16% 7% 25% 49% 3%

Q22 71% 7% 11% 8% 3%

4º Ano

Língua Portuguesa
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ANÁLISE DOS DISTRATORES
Abaixo segue a distribuição de respostas nas alternativas presentes em cada questão. É possível

observar os percentuais de respostas em cada distrator.

Alternativas corretas (Gabarito)
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Certas Erradas

Questão A B C D Em branco

Q1 12% 7% 13% 64% 4%

Q2 21% 61% 3% 11% 4%

Q3 5% 67% 15% 9% 4%

Q4 10% 66% 8% 13% 4%

Q5 4% 84% 4% 4% 4%

Q6 2% 6% 87% 1% 4%

Q7 81% 2% 4% 8% 4%

Q8 8% 4% 71% 13% 4%

Q9 14% 3% 5% 75% 4%

Q10 10% 76% 7% 4% 4%

Q11 78% 4% 3% 11% 4%

Q12 17% 62% 9% 9% 4%

Q13 5% 75% 4% 11% 4%

Q14 4% 84% 5% 3% 4%

Q15 54% 10% 25% 6% 4%

Q16 9% 73% 5% 10% 4%

Q17 83% 5% 5% 2% 4%

Q18 13% 10% 53% 21% 4%

Q19 4% 3% 82% 7% 4%

Q20 12% 60% 13% 11% 4%

Q21 85% 6% 3% 3% 4%

Q22 80% 7% 5% 5% 4%

5º Ano

Língua Portuguesa

20

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Abaixo segue a distribuição de respostas nas alternativas presentes em cada questão. É possível

observar os percentuais de respostas em cada distrator.

Alternativas corretas (Gabarito)



57%43%

Respostas corretas

Respostas incorretas

Matemática

DESEMPENHO 
GERAL

DESEMPENHO POR ANO

78%

22%

45%

55%

74%
26%

46%

54%

2º ANO 3º ANO

4º ANO 5º ANO
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PERCENTUAL DE ACERTOS
Seguem abaixo gráficos com os percentuais de acertos, organizados por desempenho total na disciplina de

Língua Portuguesa e também por ano de matrícula.



Matemática
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PERCENTUAL DE ACERTOS
Municípios

46%

46%

50%

52%

51%

52%

48%

61%

55%

49%

52%

41%

44%

48%

49%

58%

59%

61%

63%

63%

72%

57%

Cafeara

Lupionopolis

Florestopolis

Bela Vista do Paraiso

Guaraci

Miraselva

Centenario do Sul

Jaguapita

Prado Ferreira

Porecatu

CODINORP

2019 2018

Abaixo seguem os percentuais de acertos, organizados por resultados gerais e também por município.

As barras do gráfico indicam o percentual observado nas aplicações referentes aos anos de 2018 e 2019.



Matemática

Cidade
2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano

% de 
Acertos

Pos. % de Acertos Pos.
% de 

Acertos
Pos.

% de 
Acertos

Pos.

BELA VISTA DO 
PARAÍSO

71% 8 68% 7 37% 7 35% 8

CAFEARA 63% 9 61% 10 33% 9 34% 10

CENTENARIO DO SUL 83% 3 80% 2 47% 4 56% 2

FLORESTOPOLIS 74% 5 67% 8 34% 8 35% 9

GUARACI 81% 4 76% 5 45% 5 52% 3

JAGUAPITA 85% 2 80% 3 53% 3 46% 5

LUPIONOPOLIS 61% 10 67% 9 23% 10 36% 7

MIRASELVA 72% 6 72% 6 45% 6 44% 6

PORECATU 90% 1 80% 4 63% 1 66% 1

PRADO FERREIRA 72% 7 91% 1 57% 2 47% 4

CODINORP 78% 74% 45% 46%
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6% 29% 3% 11%

1%

15%

3%

3%

10%

20%

1%

8%

9%

19%

25%

21%

44%

22%

33%

19%

40%

29%

38%

44%

12%

11%

2%

10%

5%

1%

14%

2%

17%

4%

5%

PERCENTUAL DE ACERTOS
Municípios por Ano
Abaixo seguem os percentuais de acertos, organizados por resultados gerais, por município e também por

ano da matrícula dos alunos. Os valores indicados nos campos indicam o percentual

observado na aplicação referente ao ano de 2018. As cores e a seta indicam se em 2019 houve aumento ou

diminuição no percentual de acertos.

↑ X% ↓ X%

5%



Matemática
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PERCENTUAL DE ACERTOS
Escolas

45%

41%

46%

50%

49%

46%

50%

53%

50%

49%

52%

65%

46%

53%

48%

55%

70%

54%

50%

49%

43%

55%

52%

41%

42%

44%

45%

47%

48%

49%

51%

56%

57%

59%

59%

59%

60%

62%

63%

66%

67%

68%

69%

70%

76%

57%

EM DE CAFEARA

EM Prof Clélia Maria de Ol. Albuquerque

EM Guido Mª Conforti

EM Professora Alcenira Ribeiro de Castro

EM Nilson Ribas

EM Dr. José Marcelino

EM Vitória Régia

EM Professora Dircy dos Santos

EM Wilson Jan de Giuli

EM IRMÃ OSMUNDA

EM Monteiro Lobato

EM Parigot de Souza

EM AFONSO BELENDA

EM PROF. NEWTON GUIMARÃES

EM SÃO JOSÉ

EM HELENA KOLODY

EM PAULO FREIRE

Nair Aparecida A C Climaco

EM Tiradentes

EM JOSÉ DE ANCHIETA

EM Maestro Honório Maestrelli

EM Aníbal Khury Neto

CODINORP

2019 2018

Abaixo seguem os percentuais de acertos, organizados por resultados gerais e também por escolas. As

barras do gráfico indicam o percentual observado nas aplicações referentes aos anos de 2018 e 2019.



Matemática

Escola
2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano

% de 
Acertos

Pos
% de 

Acertos
Pos

% de 
Acertos

Pos
% de 

Acertos
Pos

EM Dr. José Marcelino 77% 11 68% 17 41% 12 31% 21

EM Parigot de Souza 77% 12 88% 2 41% 13 47% 11

EM Professora Alcenira
Ribeiro de Castro

65% 20 59% 21 39% 15 31% 22

EM Professora Clélia Maria 
de Oliveira Albuquerque

73% 14 48% 22 22% 22 40% 14

EM Professora Dircy dos 
Santos

69% 19 75% 13 34% 18 35% 18

ESCOLA MUNICIPAL DE 
CAFEARA

63% 21 61% 20 33% 19 34% 19

EM IRMÃ OSMUNDA 86% 6 81% 6 41% 14 54% 8

EM JOSÉ DE ANCHIETA 71% 18 86% 3 63% 3 62% 3

EM SÃO JOSÉ 91% 2 76% 11 52% 8 52% 9

ESCOLA MUNICIPAL 
AFONSO BELENDA

85% 8 77% 10 45% 10 56% 5

EM Nilson Ribas 75% 13 69% 16 33% 20 32% 20

EM Vitória Régia 72% 15 64% 19 35% 17 39% 15

EM Wilson Jan de Giuli -
Guaraci/PR

81% 10 76% 12 39% 16 51% 10

Nair Aparecida A C 
Climaco - Bentópolis/PR

86% 7 81% 7 66% 2 56% 6

EM PROFESSOR NEWTON 
GUIMARÃES

87% 4 83% 5 50% 9 39% 16

ESCOLA MUNICIPAL 
PAULO FREIRE

83% 9 78% 9 57% 6 56% 7

Escola Mun. Guido Mª 
Conforti

61% 22 67% 18 23% 21 36% 17

EM Monteiro Lobato 72% 16 72% 15 45% 11 44% 13

EM Aníbal Khury Neto 88% 3 85% 4 68% 1 72% 1

EM Maestro Honório 
Maestrelli

87% 5 81% 8 62% 4 66% 2

EM Tiradentes 94% 1 73% 14 60% 5 60% 4

EM HELENA KOLODY 72% 17 91% 1 57% 7 47% 12

CODINORP 78% 74% 45% 46%
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PERCENTUAL DE ACERTOS - Escolas por Ano
Abaixo seguem os percentuais de acertos, organizados por resultados gerais, por escola e também por

ano da matrícula dos alunos. Os valores indicados nos campos indicam o percentual

observado na aplicação referente ao ano de 2018. As cores e a seta indicam se em 2019 houve aumento

ou diminuição no percentual de acertos.
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3% 11%
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2º Ano

Matemática

Questão Referência Habilidade

Q1 D4.2 Reconhecer as representações de figuras geométricas espaciais.

Q2 D1.4 Comparar ou ordenar números naturais.

Q3 D2.2 Resolver problemas que demandam as ações de comparar e completar quantidades.

Q4 D6.1 Identificar informações apresentadas em tabelas.

Q5 D6.2 Identificar informações apresentadas em gráficos de colunas.

Q6 D2.1 Resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e retirar quantidades.

Q7 D5.3 Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de medida.

Q8 D2.1 Resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e retirar quantidades.

Q9 D3.2 Resolver problemas que envolvam as ideias da divisão.

Q10 D3.1 Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação.

26

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

TABELA DE DESCRITORES



2º Ano

Município

Itens Hab. Bela Vista Cafeara Centeário Florestópolis Guaraci Juguapitã Lupionopolis Miraselva Porecatu
Prado 

Ferreira
CODINORP

Q1 D4.2 86% 69% 89% 85% 95% 88% 80% 76% 100% 76% 87%

Q2 D1.4 75% 77% 85% 76% 74% 86% 60% 66% 94% 80% 80%

Q3 D2.2 78% 69% 89% 79% 95% 91% 75% 80% 98% 78% 86%

Q4 D6.1 74% 62% 84% 74% 93% 87% 70% 80% 89% 80% 82%

Q5 D6.2 75% 77% 81% 77% 79% 88% 55% 76% 90% 76% 81%

Q6 D2.1 82% 69% 85% 86% 83% 89% 50% 80% 90% 88% 85%

Q7 D5.3 41% 23% 65% 39% 55% 69% 15% 56% 70% 37% 54%

Q8 D2.1 83% 62% 84% 85% 88% 94% 80% 80% 98% 84% 88%

Q9 D3.2 59% 69% 86% 66% 83% 85% 80% 63% 86% 71% 75%

Q10 D3.1 54% 54% 84% 69% 69% 78% 45% 66% 82% 49% 69%

Matemática
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ANÁLISE DOS DESCRITORES
Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão, acompanhados dos percentuais de

acertos observados em cada município.



3º Ano

Matemática

Questão Referência Habilidade

Q1 D1 Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas.

Q2 D3
Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos 

tipos de ângulos.

Q3 D6 Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não.

Q4 D2
Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras 

tridimensionais com suas planificações.

Q5 D14 Identificar a localização de números naturais na reta numérica.

Q6 D13
Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas 

na base 10 e princípio do valor posicional.

Q7 D28 Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de colunas). 

Q8 D27 Ler informações e dados apresentados em tabelas.

Q9 D19
Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração: 
juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma transformação

positiva ou negativa).

Q10 D8 Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.

28

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

TABELA DE DESCRITORES

Q11 D15 Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens.

Q12 D10
Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em função de 

seus valores.

Q13 D17 Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.

Q14 D19
Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração: 
juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma transformação

positiva ou negativa).

Q15 D9
Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um evento ou 

acontecimento.



3º Ano

Município

Itens Hab. Bela Vista Cafeara Centeário Florestópolis Guaraci Juguapitã Lupionopolis Miraselva Porecatu
Prado 

Ferreira
CODINORP

Q1 D1 70% 59% 85% 72% 84% 83% 64% 82% 87% 96% 78%

Q2 D3 79% 78% 86% 83% 98% 93% 69% 82% 99% 96% 87%

Q3 D6 68% 66% 91% 76% 89% 84% 67% 77% 85% 98% 80%

Q4 D2 86% 73% 78% 72% 93% 82% 81% 64% 90% 91% 82%

Q5 D14 73% 66% 87% 76% 91% 90% 69% 91% 90% 98% 82%

Q6 D13 64% 51% 75% 64% 70% 83% 53% 73% 82% 89% 72%

Q7 D28 86% 80% 92% 87% 100% 90% 92% 91% 95% 98% 90%

Q8 D27 76% 63% 89% 73% 91% 91% 78% 68% 92% 98% 83%

Q9 D19 71% 76% 85% 74% 88% 87% 75% 91% 91% 98% 82%

Q10 D8 54% 37% 68% 51% 54% 71% 56% 55% 74% 83% 62%

Q11 D15 62% 59% 71% 53% 64% 74% 39% 55% 56% 74% 64%

Q12 D10 74% 66% 83% 72% 84% 86% 69% 77% 76% 98% 79%

Q13 D17 71% 66% 80% 70% 75% 84% 78% 68% 85% 98% 78%

Q14 D19 53% 59% 71% 39% 38% 51% 58% 59% 53% 76% 54%

Q15 D9 29% 24% 64% 36% 29% 57% 53% 45% 44% 83% 45%

Matemática
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ANÁLISE DOS DESCRITORES

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão, acompanhados dos percentuais de

acertos observados em cada município.



4º Ano

Matemática

Questão Referência Habilidade

Q1 D1 Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas.

Q2 D2
Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras 

tridimensionais com suas planificações.

Q3 D6 Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não.

Q4 D14 Identificar a localização de números naturais na reta numérica.

Q5 D8 Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.

Q6 D3
Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos 

tipos de ângulos.

Q7 D10
Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em função de 

seus valores.

Q8 D12
Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, desenhadas em malhas 

quadriculadas.

Q9 D13
Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas 

na base 10 e princípio do valor posicional.

Q10 D27 Ler informações e dados apresentados em tabelas.

Q11 D15 Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens.
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Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

TABELA DE DESCRITORES



4º Ano

Matemática

Questão Referência Habilidade

Q12 D17 Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.

Q13 D18 Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.

Q14 D28 Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de colunas).

Q15 D21 Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.

Q16 D7
Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/ cm/mm, kg 

/g /mg, l/ml.

Q17 D18 Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.

Q18 D25
Resolver problema com números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes significados 

da adição ou subtração.

Q19 D19
Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração: 
juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma transformação

positiva ou negativa).

Q20 D16 Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma polinomial.

Q21 D7
Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/ cm/mm, kg 

/g /mg, l/ml.

Q22 D19
Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração: 
juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma transformação

positiva ou negativa).
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Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

TABELA DE DESCRITORES



4º Ano

Município

Itens Hab. Bela Vista Cafeara Centeário Florestópolis Guaraci Juguapitã Lupionopolis Miraselva Porecatu
Prado 

Ferreira
CODINORP

Q1 D1 33% 34% 48% 43% 30% 42% 33% 35% 38% 29% 38%

Q2 D2 61% 66% 77% 57% 75% 63% 46% 65% 88% 71% 68%

Q3 D6 55% 61% 59% 47% 52% 59% 25% 35% 84% 67% 58%

Q4 D14 26% 32% 52% 34% 42% 41% 25% 65% 74% 69% 43%

Q5 D8 43% 27% 74% 47% 46% 65% 13% 59% 73% 79% 53%

Q6 D3 28% 23% 43% 22% 49% 58% 4% 65% 79% 44% 43%

Q7 D10 25% 32% 44% 20% 26% 36% 29% 35% 24% 25% 30%

Q8 D12 30% 34% 36% 34% 36% 42% 13% 59% 56% 77% 40%

Q9 D13 22% 23% 45% 19% 29% 69% 8% 59% 68% 67% 43%

Q10 D27 46% 36% 58% 40% 58% 68% 17% 59% 80% 65% 56%

Q11 D15 55% 50% 68% 46% 59% 64% 38% 65% 71% 67% 60%

Q12 D17 65% 48% 70% 51% 72% 67% 38% 53% 80% 83% 66%

Q13 D18 45% 43% 38% 35% 45% 38% 21% 71% 53% 54% 42%

Q14 D28 30% 34% 51% 30% 49% 59% 17% 41% 69% 67% 47%

Q15 D21 21% 14% 43% 20% 77% 63% 17% 47% 49% 67% 43%

Q16 D7 52% 45% 48% 54% 57% 54% 50% 29% 81% 63% 55%

Q17 D18 27% 16% 37% 24% 33% 56% 25% 24% 62% 65% 39%

Q18 D25 18% 11% 34% 17% 29% 36% 17% 18% 51% 23% 28%

Q19 D19 32% 18% 31% 25% 36% 53% 13% 24% 41% 52% 36%

Q20 D16 48% 25% 41% 42% 30% 61% 25% 53% 65% 56% 48%

Q21 D7 17% 14% 10% 10% 14% 21% 8% 0% 51% 17% 18%

Q22 D19 28% 34% 30% 31% 32% 50% 17% 29% 42% 50% 36%

Matemática

32

ANÁLISE DOS DESCRITORES

Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão, acompanhados dos percentuais de

acertos observados em cada município.



5º Ano

Matemática

Questão Referência Habilidade

Q1 D2
Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras 

tridimensionais com suas planificações.

Q2 D3
Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos 

tipos de ângulos.

Q3 D6 Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não.

Q4 D14 Identificar a localização de números naturais na reta numérica.

Q5 D11
Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas 

quadriculadas.

Q6 D12
Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, desenhadas em malhas 

quadriculadas.

Q7 D15 Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens.

Q8 D8 Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.

Q9 D1 Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas.

Q10 D17 Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.

Q11 D18 Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.
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Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

TABELA DE DESCRITORES



5º Ano

Matemática

Questão Referência Habilidade

Q12 D10 Estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em função de seus valores.

Q13 D21 Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.

Q14 D22 Identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta numérica.

Q15 D27 Ler informações e dados apresentados em tabelas.

Q16 D9
Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um evento ou 

acontecimento.

Q17 D16 Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma polinomial.

Q18 D23 Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.

Q19 D26 Resolver problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%).

Q20 D19
Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração: 
juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma transformação

positiva ou negativa).

Q21 D24 Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados.

Q22 D20
Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão: 

multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória.
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Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão.

TABELA DE DESCRITORES



5º Ano

Cidade

Itens Hab. Bela Vista Cafeara Centeário Florestópolis Guaraci Juguapitã Lupionopolis Miraselva Porecatu
Prado 

Ferreira
CODINORP

Q1 D2 55% 54% 80% 67% 78% 66% 52% 87% 87% 72% 69%

Q2 D3 28% 30% 27% 26% 43% 50% 43% 100% 77% 32% 40%

Q3 D6 29% 38% 54% 35% 64% 44% 26% 53% 80% 50% 46%

Q4 D14 35% 32% 76% 37% 50% 64% 26% 27% 76% 42% 52%

Q5 D11 22% 14% 73% 29% 57% 40% 9% 47% 73% 32% 43%

Q6 D12 48% 34% 64% 27% 62% 58% 35% 60% 80% 62% 55%

Q7 D15 65% 62% 90% 50% 82% 69% 57% 73% 88% 92% 74%

Q8 D8 16% 34% 38% 30% 28% 23% 26% 13% 59% 30% 30%

Q9 D1 32% 26% 58% 35% 50% 38% 26% 20% 72% 32% 42%

Q10 D17 73% 58% 83% 71% 89% 73% 70% 67% 88% 78% 77%

Q11 D18 54% 38% 69% 55% 45% 67% 70% 67% 79% 70% 61%

Q12 D10 59% 70% 79% 68% 85% 66% 52% 67% 88% 84% 72%

Q13 D21 33% 28% 59% 19% 82% 47% 39% 7% 76% 42% 47%

Q14 D22 21% 6% 8% 20% 19% 29% 30% 33% 12% 12% 18%

Q15 D27 7% 14% 18% 12% 3% 14% 9% 20% 12% 24% 13%

Q16 D9 37% 54% 61% 33% 64% 49% 48% 40% 72% 58% 51%

Q17 D16 42% 34% 80% 38% 61% 56% 57% 47% 65% 78% 57%

Q18 D23 30% 24% 51% 23% 47% 38% 22% 33% 65% 36% 39%

Q19 D26 25% 28% 67% 27% 55% 41% 26% 33% 68% 32% 43%

Q20 D19 30% 24% 39% 32% 53% 38% 17% 40% 76% 50% 40%

Q21 D24 16% 18% 15% 26% 14% 27% 35% 27% 20% 16% 20%

Q22 D20 14% 20% 33% 12% 14% 22% 13% 0% 45% 8% 21%

Matemática
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ANÁLISE DOS DESCRITORES
Abaixo seguem os descritores considerados em cada questão, acompanhados dos percentuais de

acertos observados em cada município.
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Certas Erradas

Questão A B C D Em branco

Q1 4% 0% 5% 87% 4%

Q2 80% 5% 7% 3% 5%

Q3 0% 4% 86% 6% 5%

Q4 3% 82% 5% 6% 4%

Q5 1% 9% 5% 81% 5%

Q6 4% 85% 5% 1% 5%

Q7 19% 12% 54% 10% 5%

Q8 2% 88% 4% 2% 5%

Q9 7% 4% 9% 75% 5%

Q10 16% 5% 69% 6% 5%

Alternativas corretas (Gabarito)

2º Ano

Matemática
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ANÁLISE DOS DISTRATORES

Abaixo segue a distribuição de respostas nas alternativas presentes em cada questão. É possível

observar os percentuais de respostas em cada distrator.
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Certas Erradas

Questão A B C D Em branco

Q1 13% 3% 4% 78% 2%

Q2 3% 87% 5% 3% 2%

Q3 14% 2% 2% 80% 2%

Q4 1% 82% 11% 4% 2%

Q5 5% 5% 82% 5% 2%

Q6 14% 8% 72% 5% 2%

Q7 3% 2% 3% 90% 2%

Q8 83% 1% 7% 7% 2%

Q9 6% 5% 82% 5% 2%

Q10 13% 11% 62% 13% 2%

Q11 64% 8% 8% 19% 2%

Q12 5% 79% 6% 8% 2%

Q13 6% 78% 4% 11% 2%

Q14 26% 10% 8% 54% 2%

Q15 20% 13% 45% 20% 2%

3º Ano

Matemática
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Alternativas corretas (Gabarito)

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Abaixo segue a distribuição de respostas nas alternativas presentes em cada questão. É possível

observar os percentuais de respostas em cada distrator.
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Certas Erradas

Questão A B C D Em branco

Q1 38% 16% 34% 9% 3%

Q2 7% 10% 11% 68% 3%

Q3 58% 16% 10% 14% 3%

Q4 14% 43% 21% 20% 3%

Q5 26% 56% 7% 8% 3%

Q6 10% 20% 24% 43% 3%

Q7 7% 35% 30% 25% 3%

Q8 14% 40% 30% 13% 3%

Q9 21% 15% 19% 43% 3%

Q10 11% 15% 56% 16% 3%

Q11 17% 10% 60% 10% 3%

Q12 9% 66% 13% 9% 3%

Q13 15% 16% 25% 42% 3%

Q14 12% 17% 47% 21% 3%

Q15 7% 43% 37% 11% 3%

Q16 16% 55% 13% 12% 3%

Q17 29% 16% 12% 39% 3%

Q18 28% 28% 19% 22% 3%

Q19 36% 15% 13% 32% 3%

Q20 18% 21% 11% 48% 3%

Q21 34% 35% 18% 10% 3%

Q22 28% 13% 36% 21% 3%

4º Ano 

Matemática 

38

Alternativas corretas (Gabarito)

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Abaixo segue a distribuição de respostas nas alternativas presentes em cada questão. É possível

observar os percentuais de respostas em cada distrator.
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Certas Erradas

Questão A B C D Em branco

Q1 11% 17% 69% 1% 2%

Q2 40% 23% 19% 16% 2%

Q3 13% 22% 46% 16% 2%

Q4 21% 12% 52% 12% 2%

Q5 38% 7% 43% 10% 2%

Q6 13% 15% 55% 14% 2%

Q7 17% 5% 3% 74% 2%

Q8 24% 18% 30% 26% 2%

Q9 12% 15% 28% 42% 2%

Q10 7% 77% 7% 7% 2%

Q11 61% 26% 4% 6% 2%

Q12 10% 72% 11% 6% 2%

Q13 5% 47% 19% 26% 2%

Q14 20% 26% 33% 18% 2%

Q15 8% 13% 39% 39% 2%

Q16 8% 51% 27% 12% 2%

Q17 9% 16% 16% 57% 2%

Q18 39% 10% 15% 34% 2%

Q19 29% 19% 43% 6% 2%

Q20 40% 14% 14% 30% 2%

Q21 22% 20% 40% 16% 2%

Q22 48% 14% 14% 21% 2%

5º Ano

Matemática

39

Alternativas corretas (Gabarito)

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Abaixo segue a distribuição de respostas nas alternativas presentes em cada questão. É possível

observar os percentuais de respostas em cada distrator.
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