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1  APRESENTAÇÃO 

O projeto que ora se apresenta surgiu da necessidade de buscar respostas para 

questões como: Qual é a concepção de educação que norteia a prática dos professores do 

Centro de Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE? É possível apresentar uma única 

concepção defendida, que é a que se manifesta no cotidiano escolar?  

É necessário apresentar essas questões para que possamos esclarecer que o trabalho 

educativo está constantemente permeado de contradições, pois o professor compreende e 

defende posições e teorias que tem enquanto metas, mas que nem sempre fazem parte de sua 

prática. É nessa perspectiva que este projeto pedagógico foi organizado, não como algo 

pronto e acabado, mas como algo defendido e que se procura construir. 

Este projeto consta de uma parte introdutória, em que se faz um histórico do CEPAE; 

da justificativa da formalização da proposta pedagógica deste Centro, a partir da construção 

do projeto politico-pedagógico (PPP); e da forma como este trabalho foi realizado. 

          É apresentada a seguir a forma como o CEPAE está organizado administrativamente, 

para que o leitor perceba como é composto o corpo docente, discente, técnico-administrativo 

e círculo de pais e mestres (CPM), bem como os equipamentos e estrutura física de que 

dispõe para a realização de suas atividades. 

          Em seguida é enfocada a fundamentação teórica que subsidia as áreas para a 

realização de seu trabalho, lembrando, porém, que há docentes dentro de cada área que se 

norteiam por aportes diferente. São também apontados os princípios metodológicos e 

avaliativos defendidos pelos professores conforme seus planos de curso. 

          Os trabalhos do CEPAE estão estruturados de forma a atender aos requisitos exigidos 

das Unidades Acadêmicas da Universidade, quais sejam ensino, pesquisa e extensão.  

Este projeto oferece, ainda, uma visão da forma como cada fase de ensino está 

organizada e os serviços que são realizados pelas equipes de apoio à ação pedagógica 

(serviço social, psicologia e biblioteca), bem como os objetivos traçados pelas comissões de 

pesquisa e extensão e estágio curricular. 

     São apresentadas na Bibliografia algumas obras que subsidiaram a comissão na 

elaboração deste projeto e, finalmente, nos Anexos é apresentada a atual grade curricular do 

CEPAE. 

  Comissão de Elaboração do Projeto Político Pedagógico  

   Goiânia, dezembro de 2002 (reeditada em maio de 2007). 
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2  INTRODUÇÃO 

 

O CEPAE é uma unidade acadêmica da UFG, atuando nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão. Atende ao ensino fundamental e médio e pós-graduação. É campo de estágio 

preferencial para alunos das licenciaturas e outros cursos da UFG, bem como de outras 

instituições. Do seu quadro docente fazem parte professores graduados, especialistas, mestres 

e doutores. 

          O CEPAE originou-se do Colégio de Aplicação (CA) da UFG, iniciando suas 

atividades  em março de 1968. Funcionava como Escola de Ensino Ginasial e Curso Normal, 

ligado à Faculdade de Educação, sendo campo preferencial de estágio para os alunos 

matriculados no Curso de Didática, e novas teorias e pesquisas em Educação eram testadas e 

desenvolvidas naquele espaço, para posterior divulgação em escolas públicas, estaduais e 

municipais. 

          O Corpo Docente do antigo Colégio de Aplicação era constituído por Professores da 

Carreira de 1º e 2º Graus, havendo professores da Faculdade de Educação que também 

atuavam nesses níveis de ensino. A partir de 1980, os professores foram enquadrados na 

Carreira do Magistério Superior e ficavam ligados a diferentes departamentos da FE / UFG. 

          Em 1982 foi criado o Departamento de Estudo Aplicados à Educação da FE / UFG, 

composto pelos membros do Colégio de Aplicação, funcionando dessa maneira até março de 

1994. 

          A partir de então, como fruto de intensas discussões levantadas no Fórum de 

Licenciatura da UFG, foi criado o CEPAE (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação) como Unidade Acadêmica Especial da Universidade Federal de Goiás, 

desvinculada da Faculdade de Educação, e passa a estar, a partir de então, vinculado 

administrativamente à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFG. 

          Atualmente o CEPAE é uma Unidade Acadêmica da Universidade Federal de Goiás, 

com direito a assento, voz e voto em todas as instâncias da UFG. 

          Quanto ao ingresso de alunos, até o início de 1976 ela se realizava através de exames 

de admissão. A partir de então, foi adotado o sistema de ingresso por sorteio público para o 

preenchimento das vagas, destinando-se, porém, 50% delas para dependentes de servidores da 

UFG e 50% para a comunidade em geral. Somente a partir de 1988 passou-se a realizar 

sorteio público com distribuição igualitária das vagas entre todos os interessados. 
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2.1 Justificativa 

 

     Consideramos que o projeto politico-pedagógico é mais do que um agrupamento de 

planos de ensino e programas de atividades; é algo que deve ser construído e vivenciado por 

todos os segmentos da escola, num processo constante de reflexão e discussão sobre o 

cotidiano escolar. 

          O PPP do CEPAE/UFG surgiu do interesse do grupo de professores em formalizar sua 

proposta pedagógica de maneira que fossem retratados suas concepções, ações e objetivos 

pedagógicos. Desta forma, defendemos uma construção coletiva do PPP que propicie o 

repensar sobre o nosso fazer pedagógico e do tipo de escola que desejamos. 

           A idéia dominante é que tal PPP deva ser  resultante da contribuição dos vários 

segmentos que compõem esta Unidade Acadêmica, começando com discussões com alunos, 

professores, pais, funcionários, estagiários e pesquisadores. A partir dessa participação 

abrangente, o CEPAE está construindo um projeto que busca ser autêntico, aberto e dinâmico. 

          Além desse envolvimento interno, é necessário o aporte teórico constituído de fontes 

bibliográficas e webgráficas, palestras etc., que tratem de temas relacionados ao PPP, na 

tentativa de compreender mais profundamente as idéias dos estudiosos do tema. São também 

valiosas as informações sobre os caminhos percorridos pelas demais instituições imbuídas do 

mesmo objetivo. 

 

2.2  Metodologia de Construção do Projeto Político-Pedagógico 

 

          As etapas percorridas na elaboração do PPP iniciaram com o interesse da Direção e do 

corpo de professores do CEPAE  em sua elaboração. Foi nomeada a Comissão, composta por 

professores representantes das subáreas, dos alunos, dos funcionários e do CPM. Tal 

comissão foi presidida pela coordenação pedagógica do CEPAE. 

          Essa comissão reuniu-se regularmente durante o ano de 1999, com um cronograma de 

trabalho estruturado da maneira apresentada a seguir. 

a. Preparação teórica do grupo 

a.1)  Leitura e discussão de temas relacionados ao PPP, apresentação de resenhas para  

        o grupo de trabalho e repasse de informações para as subáreas; 

a.2)  Participação da Comissão em eventos científicos que tinham essa temática  em  

        discussão. 
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b. Coleta e análise de dados 

b.1)  Opinião dos pais e alunos sobre o CEPAE; 

b.2)  Opinião de professores e alunos sobre conceito e função dos conselhos de classe; 

b.3)  Opinião de pais, alunos e professores sobre questões disciplinares; 

b.4)  Análise do artigo sobre Avaliação, do Regimento do CEPAE; 

b.5)  Documento das subáreas sobre concepções de educação, sociedade, escola e  

        aluno; 

b.6)  Planos de cursos e de trabalho dos professores. 

 

c) Sistematização dos dados, para elaboração da primeira versão do PPP a partir dos 

itens 1 e 2 

           

      A discussão sobre questões referentes ao PPP estendeu-se a ponto de sido tema do II 

ENEEB (Encontro Nacional de Educadores do Ensino Básico). Palestras, oficinas, 

minicursos e conferências ajudaram o grupo de professores em geral, e mais especificamente 

a Comissão de Elaboração do PPP, a fomentar as idéias sobre a construção do PPP em 

questão. 

     A Comissão estruturou e analisou os questionários e as sugestões que lhe foram 

encaminhadas. A intenção era a de tornar o PPP do CEPAE um documento dinâmico e 

abrangente. 

         Em meados de 2002, cumprido o cronograma proposto em seus diversos momentos e 

como fruto de todas as reflexões feitas, foi elaborado (a partir de submissões) este documento 

preliminar, que a Comissão apresenta ao grupo de professores e demais representantes da 

comunidade do CEPAE, para leitura, análise e discussão. 
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3.  ORGANIZAÇÃO ADMISTRATIVA  

(Atualizado em maio/2007) 

 

O CEPAE possui uma proposta de direção colegiada, constituída por uma Diretora, 

um Vice-Diretor, que acumula a função de Coordenador de Curso de Primeira Fase do Ensino 

Fundamental, e uma Coordenadora de Curso de Segunda Fase do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. 

3.1  Do Corpo Docente 

O Corpo docente do CEPAE é dividido em três grandes Áreas Administrativas: 

 a) Área de Comunicação, subdividida em quatro Subáreas: Artes (Música, Teatro e 

Artes Visuais), Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês e Inglês) e 

Educação Física; 

 b) Área de Ciências Humanas e Filosofia, subdividida em quatro Subáreas: Geografia, 

História, Filosofia e Sociologia; 

c) Área de Ciências da Natureza e Matemática, subdividida em três Subáreas: 

Biologia, Matemática e Física/Química. 

São apresentados a seguir os quadros demonstrativos do regime de trabalho e titulação 

dos professores do CEPAE. 

          Titulação dos professores efetivos do CEPAE em 2007 

Titulação Professores Efetivos 

Graduados 00 

Especialistas  08 

Mestrandos 03 

Mestres 33 

Doutorandos 08 

Doutores 15 

Total 67 
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                           Regime de trabalho dos professores do CEPAE em 2007 

Regime de Trabalho Professores Efetivos Professores Substitutos 

40 horas semanais – DE* 66 00 

40 horas semanais  01 16 

20 horas semanais 00 16 

* DE – Dedicação Exclusiva 

3.2  Do Corpo Discente 

O CEPAE possui 700 alunos no Ensino Básico, sendo 280 na Primeira Fase do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º Ano), 240 na Segunda Fase do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano), e 

180 no Ensino Médio (1ª à 3ª Série). Os alunos são em número de 60 por série, divididos em 

duas turmas de 30 alunos cada, exceto no 1º Ano da Primeira Fase do Ensino Fundamental, 

que é constituída por 40 alunos, divididos em duas turmas de 20 alunos cada. 

O CEPAE conta, ainda, com três cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de 

Especialização: Curso de Especialização em Ensino de Ciências (30 alunos – 5ª Turma); 

Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental (130 alunos – 3ª Turma), 

também na versão a distância; e Curso de Especialização em Metodologia da Arte de Contar 

Histórias Aplicada à Educação (1ª Turma - 30 alunos). 

3.3  Do Corpo Técnico-Administrativo 

Para apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, o CEPAE conta com 27 

servidores técnicos-administrativos, todos com carga horária semanal de 40 horas, 

distribuídos entre os seguintes setores: Coordenação Pedagógica, Secretaria Administrativa, 

Secretaria Executiva, Secretaria de Pós-Graduação, Biblioteca, Psicologia, Serviço Social, 

Técnicos Desportivos, Técnicos em Assuntos Educacionais e Cozinha.  

No anexo E são apresentados os quadros de servidores técnicos e administrativos de 

níveis de apoio, médio e superior, seus respectivos cargos e atuações no CEPAE. 
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4   ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS 

 

O CEPAE funciona em dependências próprias, no Campus II da UFG, desde 1980. 

Até o ano de 2005 era constituído de um prédio único, sendo ministradas, no período 

matutino, as aulas regulares da Segunda Fase do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

e, no período vespertino, as aulas da Primeira Fase do Ensino Fundamental, das 

disciplinas acessórias do Ensino Médio, bem como as aulas de Atendimento e Reforço aos 

alunos com dificuldades de aprendizagem. 

A partir de 2006, com a finalização da construção do novo prédio, as aulas da Primeira 

Fase do Ensino Fundamental passaram a acontecer no período matutino, no novo prédio, 

totalmente adaptado para crianças de 5 a 11 anos de idade. 

O prédio principal, mais antigo, possui dois pavimentos: 

a)  Pavimento superior: 11 salas de aulas, 01 salão de Artes com almoxarifado, 01 

gabinete de professores de Língua Estrangeira, 02 salas para guardar material, 01 

laboratório de Biologia, 01 laboratório de Informática, 01 sala de Coordenação 

Pedagógica da Segunda Fase do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 01 sala dos 

equipes de Psicologia e Serviço Social, 01 sala de Assistentes da Coordenação 

Pedagógica, 02 sanitários. 

b) Pavimento inferior: 08 salas de aulas, 07 gabinetes de professores, 01 gabinete de 

Direção, 01 sala para as Secretarias Administrativa e Executiva, 01 anfiteatro, 01 

gabinete para o pessoal da manutenção e limpeza , 01 sala de Coordenação de Pós-

Graduação, 01 biblioteca, 01 laboratório de Química, 01 cozinha, 01 despensa, 01 

espaço para máquinas copiadoras, 03 almoxarifados, 01 sala do Grêmio Estudantil, 

03 sanitários, 01 salão de dança, 03 quadras esportivas, 01 pátio coberto com 02 

sanitários e 01 estacionamento. 

O prédio novo é constituído de um único pavimento e compõe-se de: 

 10 salas de aulas, 02 sanitários, 02 salas de Coordenação Pedagógica da Primeira 

Fase do Ensino Fundamental, 01 playground, 01 área coberta e 01 área descoberta 

para atividades diversas. 

  Os equipamentos que o CEPAE dispõe para as atividades didático-pedagógicas e 

administrativas estão listados no  quadro a seguir. 
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   Equipamentos didático-pedagógicos e administrativos doCEPAE em 2007 

Equipamento Quantidade 

Retroprojetor 06 

DataShow 04 

Notebook 33 

Microcomputador 33 

Filmadora 02 

Máquina fotográfica digital 02 

TV 29” 04 

Tela de projeção 04 

Notebook 03 

Vídeocassete 04 

Impressora 15 

DVD 02 

Máquina fotocopiadora 01 

Aparelho de telefax 01 

Aparelho de som mini-sistem 02 

Amplificadores 04 

Microfone 02 

Projetor de slides 01 

Piano 01 

CD player 03 
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5   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na construção de um projeto pedagógico é necessário que todas as pessoas envolvidas 

no processo tenham claras as concepções de sociedade, educação, escola e aluno que estão 

presentes no cotidiano escolar para que, a partir da análise dessas concepções, busquem as 

transformações necessárias para atender às expectativas da maioria. 

Neste sentido, a elaboração do projeto pedagógico para a escola deve ter uma base 

política porque deve estar intimamente relacionado e articulado aos interesses reais e 

coletivos da maioria da população e deve propor a formação do cidadão para uma 

determinada sociedade; e uma base pedagógica porque possibilita a intervenção da escola em 

ações educativas que levem à formação de uma nova sociedade. 

Cada sociedade possui um projeto histórico que reflete a acumulação de objetos e 

fenômenos interdependentes e que se influenciam mutuamente, objetivando sua construção 

histórico-social. Essa construção, no entanto, não acontece de forma harmoniosa, uma vez que 

os diversos estratos que compõem a sociedade têm interesses conflitantes. 

Conforme Freitas (1987),  

um projeto histórico enuncia o tipo de sociedade ou organização social 

na qual pretendemos transformar a atual sociedade e dos meios que 

deverão ser colocados em prática para a sua consecução. Implica uma 

cosmovisão, é concreto, e está amarrado às condições existentes e a 

partir delas, postula fins e meios. A discussão dos projetos históricos 

subjacentes às posições progressistas na arca educacional é necessária 

para que se entenda melhor a aparente identidade do discurso 

transformador. (p. 122) 

 

Compreender o momento histórico pelo qual passa a sociedade brasileira é de 

fundamental importância para as decisões que devem ser tomadas no sentido de se buscar 

alternativas para as contradições sociais que se apresentam na lógica do mercado num mundo 

globalizado. Para tanto, torna-se necessário analisar a contradição existente entre a 

depredação e recuperação do meio ambiente e do patrimônio histórico-artístico-cultural, 

verificar a racionalização das técnicas de produção pela inovação tecnológica que gera o 

desemprego, dentre tantas outras questões que apontam para as contradições presentes na 

sociedade atual e que refletem apenas alguns componentes do nosso momento histórico. 

Torna-se, ainda, imprescindível, o combate frontal à mercantilização dos bens 

culturais e morais, à subjugação à mídia e à alienação por ela provocada. Não se pode, por 
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fim, deixar de lutar contra os programas educacionais, oficiais ou não, que propõem o 

aligeiramento do conhecimento. Portanto, é preciso ter uma visão mais abrangente sobre os 

problemas sociais, tais como desigualdade social, fome, miséria, violência, desemprego, falta 

de moradia etc., para que possamos definir o tipo de educação, escola e aluno que será capaz 

de transformar essa realidade e propiciar uma melhoria nas condições de vida do homem. 

O paradigma educacional histórico-social compreende que o processo educativo se dá 

em meio a relações sociais reais, concretas, que são determinadas conforme valores e modelos 

legitimados pelas classes que detêm o poder político e econômico. Em tais condições, a 

educação tende a representar os interesses dominantes, transmitindo as ideologias que os 

sustentam. Ter a clareza dessa situação é fundamental para que se construa cotidianamente 

uma educação crítica que analise as relações sociais vigentes e os interesses sociais em jogo, 

pois a práxis humana pode criar, recriar e transformar a realidade social. 

Assim, o CEPAE visa possibilitar aos alunos a apropriação e a análise de saberes 

sistematizados historicamente, necessários para uma formação acadêmica crítica. Desse 

modo, os alunos devem compreender as contradições que permeiam esses saberes e analisar 

as diversas informações a que têm acesso, tanto pela escola quanto pelos vários meios de 

comunicação, para que possam formular novos conceitos de mundo, de homem, de sociedade, 

de cultura e de produção de conhecimento. 

A proposta educacional neoliberal tem como objetivo formar o homem para que se 

torne cada vez mais eficaz diante das exigências do mercado, cuja preocupação primordial é o 

acúmulo de capital. A nossa proposta pretende instrumentalizar o aluno não só para o 

mercado de trabalho, mas  também para sua participação na sociedade de forma autônoma, 

solidária, consciente, ativa e crítica, percebendo a dimensão humana nos aspectos científico, 

cultural, artístico e estético, ou seja, o que se pretende é educar o integralmente o indivíduo. 

A educação integral do homem exige uma clareza teórica que subsidie os objetivos e 

os meios direcionados para a formação humana. Como afirma Libâneo (1998, p. 139), 

 

é verdade que se requer do educador crítico formação e compromisso 

político, mas sua práxis política se manifesta, em primeiro lugar, na 

sua postura pedagógico-didática, traduzida concretamente em forma 

de trabalho docente que possibilite o auxílio ao aluno no domínio 

sólido e duradouro do conhecimento e no desenvolvimento de suas 

capacidades mentais.  
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O autor nos alerta, assim, para a necessidade de, enquanto mediadores culturais, 

possibilitarmos aos alunos a apreensão do objeto do conhecimento em toda sua conformação. 

Para se criticar é preciso conhecer, duvidar e questionar o conhecimento vigente, mas 

com uma lógica de raciocínio que somente a seriedade do trabalho educativo pode auxiliar a 

desenvolver. Ou seja, é necessário que se (re)construa no processo educacional os 

conhecimentos e habilidades que favoreçam uma melhor apreensão da realidade com vistas a 

um agir consciente e autônomo. 

O trabalho educativo envolve toda a comunidade escolar, composta por alunos e sua 

família, direção e funcionários, os quais interagem dentro e fora do ambiente escolar. 

Uma escola que pretende ser transformadora da realidade social deve ser mediadora 

entre a formação do indivíduo e a sociedade. Logo, o fenômeno educativo deve ser concebido 

como uma das formas de se efetivar a relação do indivíduo com o meio social, visando o 

desenvolvimento da personalidade com a aquisição de habilidades específicas que 

contribuirão para a construção da cidadania. O êxito das intervenções educacionais só será 

relevante na preparação dos indivíduos se estes tiverem uma compreensão consciente da 

sociedade e do seu compromisso social. 

Segundo alguns autores como Libâneo (1998) e Leontiev (1988), a interação homem-

meio esta mediada pela atividade e esta implica a apreensão da experiência humana 

historicamente acumulada e culturalmente organizada. Essa apreensão se dá de forma 

dialética, pois, como afirma Marx (apud Libâneo, 1998), “o homem transforma a natureza e 

por ela é transformado”; isto é, à medida que o aluno interage com os conhecimentos 

veiculados pela escola, modifica-os e é por eles modificado. 

A escola tem como papel fundamental educar o ser humano, pois dentro dela ocorrem 

interações que são determinadas pela sociedade, cabendo à escola analisar de modo crítico o 

teor dessas interferências, ou mesmo produzi-las. Nesse contexto, a escola desempenha um 

papel importante na preparação de sujeitos ativos, críticos, solidários e democráticos para a 

sociedade que se pretende construir. 

No contexto do referencial teórico da escola de Frankfurt, o aluno seria “alguém com 

potencial para a emancipação humana da escravidão” (Giroux, 1986, p. 36). A Escola de 

Frankfurt critica o marxismo, entre outros aspectos, pela primazia dada por ele às “forças 

econômicas e à lógica das leis científicas sobre as questões que dizem respeito à vida 

cotidiana à consciência, ou à sexualidade” (p. 40).  A centralidade da cultura no trabalho da 
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escola de Frankfurt e a relação daquela com o poder instituído faz da escola um espaço 

cultural, um templo de produção e com possibilidades de romper com o status, com a ordem 

estabelecida. O aluno, então, como que se encontra numa arena, onde dominação e resistência 

são duas faces da moeda do movimento social porque, enquanto microcosmo, a escola 

expressa, reproduzindo e/ou revelando, as contradições sociais. Conforme Giroux (1986, p. 

58), 

a teoria crítica da Escola de Frankfurt aponta para a necessidade de se 

desenvolver uma sensibilidade igual para certos aspectos da cultura a 

estudantes da classe trabalhadora, mulheres, homossexuais, pretos e 

outros, que precisam afirmar suas próprias histórias através do uso de 

uma linguagem, um conjunto de relações sociais e um corpo de 

conhecimento que reconstruam criticamente e que dignifiquem as 

experiências culturais que constituem o tecido (...) e a história de suas 

vidas diárias. 

 

Alunos são, portanto, indivíduos cuja natureza é a de estar sempre em formação ou 

sujeitos a um processo de aprendizagem.  

No CEPAE, onde se trabalha com crianças e adolescentes, essa aprendizagem é 

bastante abrangente, tornando o conhecimento, enquanto conteúdo, um meio para atingir a 

uma finalidade maior que é aprender a se relacionar e a viver em sociedade. Aqui procura-se 

considerar como elementos que interferem na ação educativa,  as vivências prévias dos alunos 

- emocionais, comportamentais, cognitivas, éticas - as quais, contudo, merecem um 

tratamento objetivo, sem paternalismo. 

As diversidades sócio-econômicas, sexuais, culturais etc., para as quais a escola é um 

palco, fazem desta instituição um espaço privilegiado da afirmação da diferença (Escola de 

Frankfurt).  A escola deve auxiliar os alunos a compreender e integrar suas diferenças, 

vivendo ideais e práticas de solidariedade. Nesse processo, as noções de divergência (não de 

desvio) e de ideologia são fundamentais. 

Dessa forma, a vida em sociedade e o processo de aprendizagem da e na mesma 

devem se constituir num trabalho de permanente formação e expansão da consciência, isto é, 

da nossa realização como seres humanos justos, éticos e livres.  

Uma das características desta Unidade Acadêmica é dar espaço às diferentes 

concepções teóricas, o que, na prática, vai de encontro às determinações sociais conservadoras 

que influenciaram o perfil de cada profissional que compõe a comunidade escolar. Por isso, é 

fundamental que cotidianamente se reflita sobre o trabalho pedagógico, pois a construção de 
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uma sociedade verdadeiramente democrática necessita de uma escola progressista que não 

aceite como legítimas as contradições presentes tanto no indivíduo quanto na sociedade. 

 É necessária a construção de uma práxis histórica que responda aos interesses e que 

forme sujeitos autônomos para o exercício pleno da cidadania, artífices da liberdade na 

construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e justa. 

 

6   PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS E AVALIATIVOS 

 

O conhecimento academicamente sistematizado tem sido tratado, no CEPAE, de 

forma a favorecer a compreensão dos princípios da lógica dialética materialista: totalidade, 

movimento, mudança, qualidade e contradição.  

A realidade histórico-cultural do aluno (valores, crenças, religiosidade e outros), é 

revelada através da oralidade, postura e expressão corporal, incorporada às atividades 

pedagógicas, ou seja, o conhecimento do aluno é respeitado e, a partir dele, é que se planejam 

as situações do processo pedagógico. Tais atividades têm como objetivo a superação do senso 

comum, rumo a um conhecimento mais elaborado. Para tanto, privilegia-se a relação dialógica 

entre professores e alunos como elemento fundamental do processo pedagógico. 

A aprendizagem e o desenvolvimento de cada aluno são observados para que o 

professor mediador ofereça condições que promovam avanços qualitativos, visando sempre 

trabalhar a potencialidade do aluno (Costa, 1997). 

O espaço de aula é organizado de modo a oferecer possibilidades para a construção de 

conhecimentos técnico-científicos e de ficção. Busca-se uma variedade de materiais 

convencionais e alternativos que viabilizem a sistematização do conhecimento. 

Os procedimentos são ações que têm como objetivo dar ao aluno oportunidade de 

opinar, discutir e transformar a realidade social, num processo dinâmico, consciente e 

contínuo. Os objetivos, os conteúdos e a metodologia buscam apontar para a necessidade de 

os alunos trabalharem e produzirem durante todo o ano letivo, a fim de que assumam sua cota 

de responsabilidade, ou, no sentido vygotskiano, para que possam se auto-regular. 

Os conteúdos são trabalhados numa perspectiva dialética, estabelecendo-se constantes 

relações com o contexto sócio-histórico-cultural. A seleção dos conteúdos programáticos 

orienta-se em torno de eixos temáticos articulados ao campo epistemológico das diversas 

ciências. Essa seleção pode ser de acordo com os temas transversais propostos pelo MEC, 
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uma vez que os temas transversais não são privilégio de uma disciplina em especial, mas da 

convergência interdisciplinar. Enfim, as unidades temáticas são constituídas de conteúdos 

significativos que favoreçam a construção e a ampliação de conhecimentos da realidade 

concreta, social,  artística e técnico-científica.  

O planejamento é realizado no início do ano letivo, e periodicamente ajustado no 

decorrer do ano letivo, buscando a integração das áreas específicas e a relação dos conteúdos 

num contexto sócio-econômico mais amplo. 

No início do ano há um planejamento global das atividades administrativas, de ensino 

pesquisa e extensão, realizada pelos professores e servidores técnico-administrativos. Na 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, o replanejamento de ensino, por série, acontece 

quinzenalmente, e é o espaço onde os professores buscam formas de superar as dificuldades 

encontradas no processo ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que fazem reflexões 

sobre sua prática pedagógica. Mensalmente, todos os professores da Primeira Fase do Ensino 

Fundamental reúnem-se para discutir as questões específicas da fase. 

Na Segunda Fase do Ensino Fundamental e Ensino Médio, as reuniões de caráter 

pedagógico acontecem mensalmente nas subáreas, e a integração de atividades entre as 

disciplinas é discutida e planejada em diferentes horários. 

Quanto à avaliação da aprendizagem escolar, é uma das categorias das mais complexas 

no processo de ensino-aprendizagem.  

Alguns autores, entre eles Fusari & Ferraz (1997) e Luckesi (1997), creditam esta 

complexidade às dificuldades que muitos professores têm durante o processo e ao fato de que 

a avaliação seria apenas a “ponta do Iceberg” de um problema muito mais abrangente. Já 

segundo Villas-Boas (2003), a dificuldade se dá pelo desconhecimento de categorias que 

interagem diretamente com a avaliação da aprendizagem, quais sejam: projeto histórico, 

projeto político-pedagógico e organização do trabalho pedagógico. 

O desconhecimento dessas categorias tem levado os professores em geral a assumirem 

as práticas avaliativas de maneira eminentemente técnicas e, na maioria das vezes, com uma 

postura autoritária.  

Em muitas escolas, a avaliação da aprendizagem tem sido utilizada apenas com 

finalidades burocráticas, privilegiando a mensuração em detrimento de outros fatores que 

influenciam diretamente o processo de ensino aprendizagem e na avaliação. Essa rotina de 



 17 

aferição do conhecimento confunde e oculta importantes reflexões sobre a avaliação da 

aprendizagem.  

No CEPAE, a ênfase do ensino tem como base uma perspectiva progressista. Nesse 

sentido, o sistema de avaliação enfatiza aspectos qualitativos sem descuidar dos aspectos 

quantitativos. Para tanto, são adotados os seguintes critérios: as relações interpessoais 

(respeito pelo grupo e seus membros, solidariedade etc.), assiduidade, pontualidade, 

criatividade, produtividade, domínio de conceitos e conteúdos intrínsecos à disciplina. Há, 

assim, uma margem para a subjetividade, tanto por parte de quem avalia quanto por parte de 

quem é avaliado. Esses critérios são formalizados no plano de ensino e explicitados para os 

alunos, garantindo a clareza de como eles serão avaliados durante o processo pedagógico.  

A avaliação é contínua e deve contemplar vários momentos, vários contextos, várias 

produções. É também diagnóstica, portanto o contexto sócio-cultural é considerado para que 

se possa detectar o estágio de compreensão em que o aluno se encontra e, a partir daí, 

desenvolver mecanismos de aprendizagem que possibilitem a ele ampliar seu nível de 

desenvolvimento real e potencial.  

Cada turma conta com um coordenador de classe, função exercida por um professor da 

turma que desenvolve atividades com o intuito de trabalhar as dificuldades apresentadas por 

alunos e professores. O coordenador de classe é responsável também pela coordenação das 

reuniões de Conselho de Classe.  

Até 2006, essa era a situação em todos os níveis e fases de ensino básico no CEPAE.  

A partir de 2007, essa situação se mantém apenas na Primeira Fase do Ensino 

Fundamental, pois, na Segunda Fase do Ensino Fundamental e Ensino Médio, não existe mais 

a figura do professor coordenador de classe. As questões são trabalhadas entre os professores 

de cada disciplina e a turma e/ou seus representantes discentes e, permanecendo a dificuldade, 

diretamente com a Coordenadora Pedagógica da Segunda Fase do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. 

Por ocasião de cada Conselho de Classe, que acontece bimestralmente, ao final de 

cada Escala (bimestre), é realizada uma avaliação de cada aluno e do coletivo da turma pelo 

conjunto de professores de cada série. Nessa atividade são retirados encaminhamentos que 

visam a melhoria do desempenho integral dos alunos. 
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A avaliação do aluno, processo e produção, ao final é expressa através de conceitos 

previstos no regimento (A, B, C, D e E), que significam, respectivamente, excelente, bom, 

regular, insatisfatório e insuficiente.  

Todas as fases de ensino contam com horários para atendimentos aos alunos que 

apresentam dificuldades em acompanhar o processo pedagógico. Esses atendimentos são 

oferecidos pelos professores das turmas e/ou monitores (alunos de graduação) no turno 

vespertino.  

 

7 ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

7.1 Ensino Fundamental – 1ª e 2ª Fases 

A Primeira Fase do CEPAE constitui-se 1
o
 ao 5

o
 ano do Ensino Fundamental, num 

total de 280 alunos, com duas turmas por série, sendo 40 vagas para o 1
o
 ano e 60 para as 

demais. A grade curricular da primeira fase encontra-se detalhada no Anexo A. 

O trabalho pedagógico da Primeira Fase do Ensino Fundamental se organiza nas 

subáreas. Há um professor-coordenador para cada turma. O coordenador pedagógico da 

Primeira Fase trabalha junto com os coordenadores das subáreas, com os coordenadores de 

classe e com o conjunto de professores da Primeira Fase, a fim de resguardar as 

especificidades da fase. 

Os professores da Primeira Fase atuam em atividades administrativas (comissões) e 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão, com base em princípios teóricos norteadores 

comuns, fundamentados principalmente na abordagem sócio-histórica. Os professores 

efetivos desenvolvem, ainda, atividades de orientação a alunos de Graduação das diversas 

Licenciaturas da UFG, de Cursos de Magistério e da Universidade Católica de Goiás. 

A Segunda Fase do Ensino Fundamental é constituída de 60 alunos para cada série, do 

6º ao 9º Ano, divididas em duas turmas por série. Fazem parte da grade curricular desta fase, 

as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês e Inglês), 

Matemática, Geografia, História, Ciências, Artes (Música, Teatro e Artes Visuais), Educação 

Física, Sociologia e Filosofia (Anexo B). 

O trabalho pedagógico da Segunda Fase do Ensino Fundamental organiza-se nas 

subáreas, onde se trabalham as várias áreas do conhecimento com a perspectiva de formar 

cidadãos críticos, capazes de perceber e transformar a realidade em que estão inseridos. Os 
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professores desenvolvem, ainda, atividades de orientação a alunos –estagiários- de Graduação 

das Licenciaturas e de outros cursos da UFG e de outras instituições de ensino superior, 

públicas e particulares. 

 

 7.2  Ensino Médio 

O Ensino Médio compõe-se de 180 alunos de 1ª a 3ª Séries, com duas turmas por série 

e 30 alunos por turma. Nesse nível, tem-se por objetivo desenvolver integralmente os 

adolescentes, oferecendo-lhes oportunidades de aprendizagem que os tornem capazes de fazer 

uma leitura do momento histórico, científico e cultural em que vivem, integrando-se nele na 

perspectiva de construção de uma sociedade mais justa.  

A partir de 2004, foi constituída uma comissão para implantação e acompanhamento 

da reforma do Ensino Médio, que realizou um trabalho de 03 anos, do qual resultou um artigo 

da Revista Solta a Voz (Delgado et al, 2005) e um relatório final em dezembro de 2006. 

Assim, o Ensino Médio do CEPAE, diferentemente de escolas que visam 

exclusivamente preparar o aluno para o vestibular, propõe um ensino diferenciado, onde o 

aluno e formado de maneira integral, com autonomia para compor sua grade curricular, em 

dois núcleos de disciplinas: o Núcleo Básico, obrigatório, no período matutino (Anexo C), e o 

Núcleo Flexível, composto por disciplinas acessórias ofertadas no período vespertino (Anexo 

D), que são escolhidas pelo aluno de acordo com a área do conhecimento pretendida: 

Biológicas, Exatas ou Humanas. 

São realizados, bimestralmente, exames simulados do processo seletivo (vestibular) da 

UFG, em todas as séries do Ensino Médio, sendo a pontuação obtida pelos alunos, em cada 

disciplina, convertida em conceito (A, B, C, D ou E) que compõe o conceito final da Escala 

(bimestre). 

No Ensino Médio são, ainda, desenvolvidas atividades de orientação a estagiários de 

Graduação das Licenciaturas e de outros cursos da UFG e de outras instituições de ensino 

superior, mesmo nas disciplinas acessórias. 

 

7.3  Graduação – Estágio Curricular Supervisionado 

             

O CEPAE constitui-se em campo privilegiado de estágio e em laboratório de estudos e 

pesquisas educacionais, visando a melhoria do ensino e o desenvolvimento de ações que 
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integralizam o currículo das Licenciaturas e outros Cursos de Graduação da Universidade 

Federal de Goiás. 

Em 2006 foi elaborada, pela Comissão de Estágio Curricular  - CEC/CEPAE/UFG, a 

Resolução Nº 01/2006 – Cepae, que dispõe sobre os estágios curriculares e extracurriculares 

que ocorrem neste Centro e atendem aos Institutos e Faculdades da UFG e outras instituições 

conveniadas. 

 Em linhas gerais, são finalidades do CEPAE: 

1. Desenvolver experiências pedagógicas inovadoras, mediante projetos próprios e/ou 

integrados às outras Unidades Acadêmicas da UFG; 

2. Servir como campo de estágio para cursos de licenciatura e outros. 

Para pleno desenvolvimento do estágio curricular supervisionado no CEPAE, espera-

se que as demais Unidades Acadêmicas viabilizem a elaboração do projeto de estágio 

curricular supervisionado em conjunto com o coordenador da subárea do CEPAE ou seu 

representante, que garanta 

a) a presença e o acompanhamento do trabalho dos alunos pelo professor orientador e 

professor do Cepae (co-orientador); 

b) tempo após as aulas assistidas e/ou ministradas pelos estagiários para o necessário 

feedback. 

c) a partir de discussões com a subárea, o tempo de permanência do estagiário, no 

CEPAE, especificando tempo de planejamento, observação, regência etc. 

d) a discussão com o professor do CEPAE sobre a avaliação do estagiário, levando em 

conta os seguintes critérios: assiduidade, responsabilidade, pontualidade, interesse, 

apresentação do material didático, domínio de classe e de conteúdo, adequação do conteúdo 

ao tempo de aula, entre outros. 

Cabe ao CEPAE 

a)   viabilizar a participação dos estagiários no planejamento; 

b)  fornecer informações detalhadas sobre o Regimento do CEPAE e o processo de 

avaliação aqui desenvolvido; 

c) apresentar as dependências do CEPAE e de sua infra-estrutura de apoio e ação 

pedagógica; 

d) co-orientar a elaboração, implantação e implementação do projeto de estágio; 
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e) acompanhar e orientar o estagiário na execução de seu plano de trabalho e estudo, 

discutindo as questões teorico-práticas que subsidiam sua ação pedagógica; 

f) cuidar para que o estagiário esteja sempre acompanhado de seu co-orientador 

durante suas atividades no CEPAE; 

g) registrar a freqüência do estagiário no CEPAE; 

h) criar condições para que os alunos do CEPAE trabalhem com o estagiário, 

facilitando o relacionamento entre eles durante o desenvolvimento do estágio; 

i) levantar os pontos positivos e negativos do trabalho realizado, a partir da avaliação 

feita pelos estagiários e alunos, visando a melhoria do processo de formação docente; 

j) participar efetivamente do processo de avaliação dos estagiários. 

Compete ao Estagiário 

a) participar do planejamento da disciplina; 

b) elaborar um plano de trabalho a ser desenvolvido no CEPAE, sob a orientação do 

professor de Estágio Curricular Supervisionado e do professor do CEPAE; 

c) apresentar com antecedência, ao professor do CEPAE, todo material a ser utilizado 

em sala de aula; 

d) participar das atividades didático-pedagógicas que poderão ser desenvolvidas 

através de: participação em planejamento de ensino; confecção de materiais didáticos;  

participação em atividades extra-classe (correção de tarefas, orientação de alunos em trabalho 

de pesquisa, leituras na biblioteca); participação em reuniões de coordenação de classe, 

conselho de classe, reuniões de pais e outros. 

e) fazer relatórios das atividades desenvolvidas e encaminhá-los ao orientador e co-

orientador; 

f)  avaliar o estágio e disponibilizar uma cópia da avaliação para o CEPAE. 

                           

7.4 Pós-Graduação 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do CEPAE - Especialização em Ensino de 

Ciências, Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental (também na versão a 

distância) e Especialização em Metodologia da Arte de Contar Histórias Aplicada à Educação 

- têm como objetivo o aprimoramento dos professores do Ensino Básico (Fundamental e 

Médio) das redes de ensino pública e particular, a partir de uma revisão contextual dos 

conteúdos curriculares, proporcionando um espaço para a discussão de temas atuais, com 
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enfoque especial na diversidade e inclusão,  visando a melhoria da práticas pedagógicas 

cotidianas.  

Os cursos têm, atualmente, uma carga horária de 360 horas-aula, com duração de 15 

meses, mais sessenta dias para a conclusão e defesa pública das monografias. 

 

8   SETOR DE APOIO À AÇÃO PEDAGÓGICA 

 

O Setor de Apoio à Ação Pedagógica constitui-se por três segmentos da área técnico-

administrativa e tem por finalidade dar suporte ao trabalho docente e discente desta Unidade 

Acadêmica.  

O Setor de Apoio à Ação Pedagógica é assim constituído: 

a) Equipe de Serviço Social, cuja atuação se constitui em assessoria e apoio ao corpo 

discente, docente e técnico-administrativo, aos estagiários e famílias, em relação às políticas 

sociais, ao exercício e à defesa de seus direitos. Está fundamentada nos princípios de 

cidadania e inclusão social e comprometida com a qualidade dos serviços prestados aos 

usuários deste Centro. Tem por objetivos propor projetos de ensino, pesquisa e extensão que 

visem 

•assegurar o acesso de crianças e adolescentes aos serviços sociais existentes na 

comunidade e necessários à sua educação; 

•promover a atuação de crianças e adolescentes como cidadãos a partir da informação 

e acompanhamento dos processos de atendimento domiciliar instituído pela lei 6.202 de 

17/04/75 e decreto lei 1.044 de 21/10/69; 

•criar e operacionalizar a participação ativa dos pais e/ou outros responsáveis na 

comunidade escolar; 

•fornecer relatório do questionário socioeconômico aos estagiários e demais  

profissionais deste Centro para subsidiar estudos e pesquisas pedagógicas desenvolvidas no 

CEPAE. 

b) Biblioteca do CEPAE, setorial do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal 

de Goiás, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. 

O serviço prestado pela equipe da biblioteca tem como objetivo o apoio e a orientação 

aos trabalhos escolares, bem como incentivar a leitura infanto-juvenil. Além da comunidade 
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do CEPAE, atende também a comunidade em geral, com direito a pesquisa e consulta no 

local. 

c) Equipe de Psicologia, cujos princípios têm caráter educativo-pedagógico, com ações 

voltadas para professores, técnico-administrativos, estagiários, alunos e suas famílias. A 

equipe desenvolve um trabalho de assessoria não só às estruturas organizacionais deste 

Centro, como também a outras instâncias, promovendo atividades complementares ao 

processo ensino-aprendizagem,  que têm como objetivos 

•propiciar um espaço para mediar discussões que permeiam o processo educativo, 

realizando atendimentos a professores, alunos e suas famílias, conforme solicitações e 

necessidades; 

•identificar as várias relações que interferem na construção do conhecimento, 

participando e fazendo intervenções nos conselhos de classe, conselhos diretores, reuniões de 

pais e outros; 

•participar regularmente de eventos ligados à educação, como forma de qualificação e 

como veículo de divulgação e discussão das práticas desenvolvidas pela equipe de Psicologia 

deste Centro; 

•sistematizar um espaço de reflexão, discussão e intervenção sobre o processo 

pedagógico do CEPAE, possibilitando a observação das várias relações que se estabelecem 

entre aprender e ensinar, identificando os processos psicopedagógicos em seus aspectos 

acadêmicos, emocionais, culturais e sociais; 

•promover a discussão e a reflexão das relações existentes entre a prática e a teoria da 

Psicologia Escolar junto aos estagiários da UFG e UCG; 

•promover e sistematizar a integração e o diálogo entre família e escola na tentativa de 

evidenciar fatores que permeiam a educação de crianças e adolescentes. 

 

9  COMISSÃO DE PESQUISA 

A comissão de Pesquisa do CEPAE está composta por professores das diversas áreas 

de ensino e tem por objetivos 

•propiciar a formação de um acervo da documentação e memórias das pesquisas 

realizadas no CEPAE; 

•identificar as relações entre pesquisa, qualificação e ensino; 
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•realizar um estudo aprofundado dos projetos existentes, buscando agrupá-los de 

acordo com a problemática e a metodologia, a fim de delinear as linhas de pesquisas 

desenvolvidas no CEPAE; 

•explicitar os campos de pesquisa de cada área técnica e docente, a fim de facilitar o 

processo de orientação de alunos dos cursos de graduação; 

•sistematizar os procedimentos para cadastramento e apresentação de relatórios 

parciais e finais de pesquisa, definindo a viabilização um melhor fluxo processual; 

•acompanhar as pesquisas em suas diferentes fases, com orientação na elaboração dos 

projetos de pesquisa de técnicos e docentes do CEPAE, sempre que houver solicitação, 

através de atendimento individualizado; 

•criar espaços e veículos de discussão sobre diferentes procedimentos em pesquisa, 

estimulando a realização de cursos, seminários, ciclos de estudo etc.; 

•estimular uma política de divulgação, interna e externa, das pesquisas realizadas no 

CEPAE, utilizando, para tanto, a Revista Solta a Voz e outros procedimentos para 

financiamento de projetos de pesquisa; 

 

10  COMISSÃO DE EXTENSÃO 

 

Os professores do CEPAE desenvolvem anualmente projetos de extensão em diversas 

áreas. Assim, a Comissão de Atividade de Interação com a Sociedade do CEPAE – Comissão 

de Extensão, apoiando esses projetos, tem como objetivos 

•fomentar, orientar e coordenar as ações de extensão no âmbito deste Centro;  

•participar quando convocada, das reuniões da Câmara de Extensão e Cultura da 

PROEC/UFG; 

•divulgar as informações recebidas da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEC/UFG); 

•manter arquivos de documento e ações desenvolvidas e elaborar relatórios referentes 

às atividades de extensão do CEPAE/UFG. 
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11. A  REESTRUTURAÇÃO DOS TRABALHOS DE COORDENAÇÃO DE CLASSE 

       NO CEPAE A PARTIR DE 2007. 

 

A figura do coordenador de classe explicitada pelo Regimento do CEPAE tem sob sua 

responsabilidade o dever de cumprir com oito atribuições. Delas, seis são puramente 

administrativas, a saber: presidir reuniões, lavrar atas, receber canhotos e produzir mapas de 

conceitos; apenas as outras duas são, realmente, de cunho pedagógico: atender 

individualmente ou coletivamente os alunos e conversar com os pais. Isso mostra a dimensão 

do caráter burocrático que essa figura adquiriu oficialmente ao longo dos anos no CEPAE, 

durante os trabalhos com a coordenação de classe.  

O mais grave, porém, é que podemos perceber que no dia-a-dia escolar o coordenador 

de classe adquiriu um caráter profundamente tutelar. Ele passou a ser um confidente, aquele 

que precisa apaziguar a ira das famílias, aquele que será o portador de notícias ruins, o 

responsável por intermediar e solucionar conflitos entre professores e alunos e entre os 

próprios alunos, o solicitante de segundas chances quando há o não cumprimento de acordos, 

além de organizar idas a clubes, de solicitar a participação dos alunos e organizar, com eles, 

as festas promovidas na escola, bem como acompanhar o rendimento escolar de cada aluno 

em todas as disciplinas por eles cursadas e sua freqüência nas atividades de sala de aula.  

Lembramos, ainda, o problemático tipo de relação que se estabelece entre o 

coordenador de classe e os demais professores da turma. O coordenador passou a ser o chato 

que fica exigindo e cobrando de seus colegas o cumprimento de prazos, as freqüências em 

reuniões e o porta-voz de leituras, às vezes desagradáveis, feitas pelos alunos em aulas de 

coordenação de classe. 

Acreditamos que esse quadro não está coerente com os objetivos da escola 

encontrados no próprio Regimento do CEPAE. Nesse regimento, a escola toma para si o 

desenvolvimento das potencialidades dos professores e dos alunos. Também toma para si a 

formação de uma consciência social e crítica, na qual o aluno se perceba como agente do 

processo de construção do conhecimento e de transformação social. Ambos os objetivos estão 

profundamente imbricados e passam por uma descentralização de responsabilidades e por 

uma facilitação de relações diretas entre os sujeitos.  

As visões mais contemporâneas de educação privilegiam a construção da autonomia, 

tanto dos professores quanto dos alunos. Essa autonomia pode ser entendida como a formação 

de sujeitos ativos, que tomam parte em processos de auto-organização. Os resultados dessa 
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autonomia são a desconcentração das tomadas de decisões e a descentralização das soluções 

de conflitos. A escola deve se colocar como facilitadora dessa autonomia dos indivíduos, 

fazendo refletir em sua estrutura organizativa a proposta pedagógica que valoriza a 

autodisciplina dos sujeitos, rompendo com figuras de mediadores desnecessários que, na 

prática, dificultam as relações diretas entre alunos, professores e coordenação. Assim 

procedendo, encontramos um dos aspectos do que podemos chamar de escola democrática.  

Com essa visão de educação, fundamentamos o fim da figura do coordenador de classe 

no CEPAE e propomos uma distribuição equilibrada de suas antigas atribuições entre 

secretaria, coordenação pedagógica, professores e estudantes. 

Acreditamos que a mudança proposta contribuirá para a formação de um aluno 

responsável, que luta por seus direitos, que reconhece a importância do respeito e do trabalho 

em equipe, que trabalha em prol do sucesso escolar pessoal e coletivo, que se percebe como 

peça fundamental no processo de ensino/aprendizagem, que traça e percorre seus próprios 

rumos e que, por isso, é sujeito responsável por todas as conseqüências advindas das escolhas 

e das atitudes que toma.  

Não podemos nos esquecer também da responsabilidade que cada professor terá ao 

longo desse processo quando, por ocasião de problemas, ele se fizer firme em todo o seu 

proceder, cumprindo sua tarefa de ensinar, educar e formar um novo ser humano, sem deixar 

de refletir suas convicções e suas posturas.  

 

 

 

I. Da responsabilidade da Secretaria Administrativa 

 

1. Em relação aos canhotos: 

Cabe à Secretaria Administrativa receber os canhotos, confeccionar os mapas de conceitos e 

de faltas e entregá-los à coordenação pedagógica, com, no mínimo, 48 horas de antecedência, 

antes da realização dos conselhos de classe, para encaminhamentos cabíveis. Dos professores 

que não entregarem os canhotos no prazo, a Secretaria enviará os nomes à Direção. Caberá a 

ela proceder ao recebimento dos canhotos ou aplicar reprimendas.  

 

2. Em relação aos boletins: 

A secretaria deve assinar os boletins, fazendo uso da assinatura digital, antes de entregá-los 

aos pais e/ou outros responsáveis pelos alunos. 
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II. Da responsabilidade da coordenação pedagógica: 

 

1. Relação entre escola e família: 

Todo contato entre família e CEPAE deverá passar, primeiramente, pela coordenação 

pedagógica da escola. Todo contato, não importa o fim, será feito pela Coordenação 

Pedagógica e seus auxiliares imediatos (Setor de Psicologia, Serviço Social e Assistentes de 

alunos). O repasse para os professores de informações sigilosas sobre alunos só se dará, se 

necessário, durante os Conselhos de Classe ou através de conversa para esse fim. 

 

2. Coordenar as reuniões de conselho de classe: 

Todas as reuniões de conselhos de classe serão presididas pelo Coordenador Pedagógico do 

CEPAE segundo as normas previstas pelo regimento da escola. Aconselhamos uma única 

dinâmica para todos os Conselhos, salvo se houver problemas específicos que solicitem 

alteração na condução da reunião.  

 

3. Problemas disciplinares: 

A Coordenação Pedagógica poderá convocar, quando necessário, reuniões especiais com a 

série, turma ou determinado grupo de alunos, podendo convocar também para a reunião um 

ou mais professores, para discussão de problemas disciplinares que estejam interferindo na 

aprendizagem e no cotidiano escolar. 

 

 

III. Da responsabilidade da Equipe de Psicologia: 

Caberá aos membros da equipe de Psicologia do Cepae intermediar conversas, entre as partes 

envolvidas, quando as situações apresentadas tenham caráter específico para envolvimento de 

profissional nessa área; convocar profissionais da área para instrução e acompanhamento de 

alunos com problemas específicos de tratamento médico psiquiátrico, psicológico ou de 

natureza diversa que contribua para o insucesso do aluno na escola ou no meio familiar.  

 

IV. Da responsabilidade da Equipe de Serviço Social: 

 

Em processo de revisão pelo Conselho Diretor. Para maiores informações entrar em contato 

com a Assistente Social do Cepae. E-mail: ivemoura@hotmail.com ou pelo telefone: 3521 

1064 ou 3521 1104. 

 

 

V. Da responsabilidade de todos os professores: 

 

1. Em relação aos canhotos: 

Caberá aos professores entregar os canhotos à Secretaria Administrativa do CEPAE com, no 

mínimo, quatro dias úteis de antecedência. No ato da entrega, um recibo será emitido pela 

Secretaria, confirmando a entrega dos canhotos dentro do prazo solicitado pela escola.  

 

2. Relação entre aluno e professor sobre problemas disciplinares: 

Caberá a cada professor resolver, em sua aula, os problemas do cotidiano escolar tais como: 

conversas paralelas à aula, esquecimento de material didático, não entrega ou cópia de tarefas, 

uso de material alheio à aula, dentre outros.  

mailto:ivemoura@hotmail.com
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Os casos que constituam falta grave tais como agressões, depredações do patrimônio do 

CEPAE, porte de substância entorpecente, dentre outros, deverão ser levados à Coordenação 

para os encaminhamentos previstos no regimento da escola. Nesses casos, os envolvidos serão 

convidados a deixar a sala de aula. 

Os professores poderão solicitar, caso considerem necessário, a participação da Coordenação 

Pedagógica em uma aula, ou em outro momento conveniente, para discutir com a turma, ou 

com um grupo de alunos, os problemas disciplinares que estejam atrapalhando as aulas. 

 

3. Conversas com o aluno com problemas de aprendizagem ou número excessivo de 

conceitos insatisfatórios ou de faltas:  

As conversas sobre limites de faltas ou problemas de conceitos insatisfatórios, bem como 

problemas de aprendizagem, deverão ser feitas pelos professores, no horário de atendimento 

ou em outro momento que julgarem oportuno. Essas conversas contarão com uma convocação 

da parte do professor solicitante, com registro do problema tratado seguido de deliberações e 

assinatura do aluno, em caderno específico para esse fim. Esse caderno, chamado de Caderno 

de Ocorrências, deverá ficar sempre  na sala da Coordenação Pedagógica. 

 

 

VI. Da responsabilidade dos alunos e de seus representantes: 

 

1. Relação entre direção e aluno: 

Os contatos entre alunos e direção da escola para fins diversos deverão ser feitos, segundo a 

necessidade, através do próprio aluno e, caso ele queira, por intermédio do grêmio. 

 

2. Organizar alunos em excursões extra-classe: 

O calendário do CEPAE apresentará, no início do ano, as datas destinadas às atividades extra-

classe de caráter sócio-recreativo. Cada turma terá uma data durante o ano letivo para 

atividades desse fim. Caberá ao representante da turma planejar o passeio juntamente com 

seus colegas de classe, intermediar quaisquer solicitações junto à Coordenação Pedagógica e 

realizar convites aos professores para participação na atividade.  

 

3. Organizar e acompanhar alunos em atividades de festejos (Festa Junina, Festa da 

Família, etc): 

Os representantes de cada turma, a direção do grêmio e a comissão encarregada do evento 

serão os responsáveis pela organização da festa e participação dos alunos nas atividades 

previstas. 

 

VII.  Das aulas de Coordenação 

 

1. As aulas de coordenação de classe não existirão mais.  

 

2. As antigas aulas de coordenação, bem como outros horários livres presentes no horário 

de aulas do CEPAE, poderão ser distribuídos entre subáreas interessadas e, 

posteriormente, referendados pelo Conselho Diretor para alteração de Matriz 

Curricular. 
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VIII.  Das reuniões de pais e mestres 

 

1. As reuniões de pais e mestres no CEAPE, passarão a ter dois momentos, a saber: 

 

Para a primeira Reunião do ano: 

Primeiro momento: Encontro entre Direção, pais e Direção do CPM. – 30 minutos  

Segundo momento: Encontro entre pais e professores. – 1 hora e 30 minutos 

 

Para as demais reuniões do ano: 

Primeiro momento: Encontro entre Direção do CPM e os pais – 30 minutos 

Segundo momento: Encontro entre pais e professores. – 1 hora e 30 minutos 

 

2. A direção do CEPAE poderá solicitar, caso julgue necessário ou oportuno, tempo no 

primeiro momento das reuniões de pais e mestre. 

 

Profª MS. Kátia de Oliveira Campos 
Professora de Língua Estrangeira/Francês 
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ANEXO A -  GRADE CURRICULAR DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO 

                        FUNDAMENTAL /  2007 

 

1º Ano 

 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 

Matemátia 06 240 

Língua Portuguesa 05 200 

Ciências 03 120 

Educação Física 03 120 

História  02 80 

Geografia 02 80 

Artes 02 80 

Biblioteca 01 40 

Coordenação de Classe 01 40 

TOTAL 25 1000 

 

 

2º Ano 
 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 

Matemática 06 240 

Língua Portuguesa 05 200 

Ciências 03 120 

Educação Física 03 120 

História  02 80 

Geografia 02 80 

Artes 02 80 

Biblioteca 01 40 

Coordenação de Classe 01 40 

TOTAL 25 1000 

 

 

3º Ano 

 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 

Matemática 05 200 

Língua Portuguesa 05 200 

Ciências 03 120 

Educação Física 03 120 

História  03 120 

Geografia 02 80 

Artes 02 80 

Biblioteca 01 40 

Coordenação de Classe 01 40 

TOTAL 25 1000 
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4º Ano 

 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 

Matemática 05 200 

Língua Portuguesa 05 200 

Ciências 03 120 

Educação Física 03 120 

História  03 120 

Geografia 02 80 

Artes 02 80 

Biblioteca 01 40 

Coordenação de Classe 01 40 

TOTAL 25 1000 

 

 

 

5º Ano 

 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 

Matemática 05 200 

Língua Portuguesa 05 200 

Ciências 03 120 

Educação Física 03 120 

História  03 120 

Geografia 02 80 

Artes 02 80 

Biblioteca 01 40 

Coordenação de Classe 01 40 

TOTAL 25 1000 
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ANEXO B -  GRADE CURRICULAR DA SEGUNDA FASE DO ENSINO 

                       FUNDAMENTAL / 2007 

 

 

 

6º Ano 

 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 

Ciências 02 80 

Matemática 04 160 

Geografia 03 120 

História 03 120 

Artes – Teatro 02 80 

Educação Física 03 120 

Língua Francesa  02 80 

Língua Inglesa 02 80 

Língua Portuguesa 04 160 

TOTAL 25 1000 

Biblioteca 01 40 

 

 

 

 

 

7º Ano 
 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 

Ciências 02 80 

Matemática 04 160 

Geografia 03 120 

História 03 120 

Artes – Música 02 80 

Educação Física 03 120 

Língua Francesa  02 80 

Língua Inglesa 02 80 

Língua Portuguesa 04 160 

TOTAL 25 1000 

Biblioteca 01 40 
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8º Ano 

 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 

Ciências 02 80 

Matemática 04 160 

Geografia 03 120 

História 03 120 

Filosofia 02 80 

Sociologia 02 80 

Artes Visuais 02 80 

Educação Física 03 120 

Língua Francesa  02 80 

Língua Inglesa 02 80 

Língua Portuguesa 04 160 

TOTAL 29 1160 

 

 

 

 

 

9º Ano 

 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 

Ciências 02 80 

Matemática 04 160 

Geografia 03 120 

História 03 120 

Filosofia 02 80 

Sociologia 02 80 

Artes  02 80 

Educação Física 03 120 

Língua Espanhola 01 40 

Língua Francesa  02 80 

Língua Inglesa 02 80 

Língua Portuguesa 04 160 

TOTAL 30 1200 
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ANEXO C -  GRADE CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO - 

           NÚCLEO BÁSICO / 2007 

 

 

 

1ª SÉRIE 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 
Biologia  02 80 
Física 03 120 
Matemática 03 120 
Química 03 120 
Geografia 02 80 
História 02 80 
Artes Visuais 01 40 
Educação Física 02 80 
Língua Espanhola 02 80 
2ª Língua Estrangeira  (escolhida) 02 80 
Língua Portuguesa 04 160 

TOTAL 26 1040 

 

 

 

 

 

 

2ª SÉRIE 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 
Biologia  02 80 
Física 03 120 
Matemática 03 120 
Química 03 120 
Geografia 02 80 
História 02 80 
Filosofia 02 80 
Artes - Música 01 40 
Educação Física 02 80 
Língua Espanhola 02 80 
2ª Língua Estrangeira (escolhida) 02 80 
Língua Portuguesa 04 160 

TOTAL 28 1120 
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3ª SÉRIE 

 

 

Disciplina Carga Horária Semanal Carga Horária Anual 
Biologia  02 80 
Física 03 120 
Matemática 03 120 
Química 03 120 
Geografia 02 80 
História 02 80 
Sociologia  02 80 
Artes – Teatro  01 40 
Educação Física 02 80 
Língua Estrangeira (escolhida) 02 80 
Língua Portuguesa 04 160 

TOTAL 26 1040 

 

 

 

Observação   
Em cada série do Ensino Médio, a carga horária anual é completada, no período 

vespertino, por mais 200 horas-aula, cursadas em disciplinas acessórias, divididas entre 

obrigatórias (80 horas-aula) e optativas (120 horas-aula), conforme a Área do Conhecimento 

(Biológicas, Exatas ou Humanas) escolhida pelo aluno. 
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ANEXO  D  -  GRADE CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO  

                         NÚCLEO FLEXÍVEL – DISCIPLINAS ACESSÓRIAS / 2007  

 

 
DISCIPLINA Semestre Carga 

horária 

semanal  

Carga  

horária  

semestral 

Obrigatória 

para 

Optativa 

para 

Leitura e redação I 1º e 2º 02 40 H B-E 

Leitura e redação II 1º e 2º 02 40 H B-E 

Leitura e interpretação 1º e 2º 02 40 H B-E 

A literatura pelo viés do 
conto 

1º 02 40 - B-E-H 

A arte em Língua 

Estrangeira: Inglês 

1º 02 40 - B-E-H 

A arte em Língua 
Estrangeira: Francês 

1º 02 40 - B-E-H 

A arte em Língua 

Estrangeira: Espanhol 

2º 02 40 - B-E-H 

Coral I 1º 02 40 - B-E-H 

Coral II 2º 02 40 - B-E-H 

Música: preparação para 

o PAS 

2º 02 40 - B-E-H 

Artes: desenho de 
perspectiva de interior 

2º 02 40 - B-E-H 

Voleibol 2º 02 40 - B-E-H 

Futebol 2º 02 40 - B-E-H 

Lutas 2º 02 40 - B-E-H 

Dança 2º 02 40 - B-E-H 

Ginástica 2º 02 40 - B-E-H 

Jogos 2º 02 40 - B-E-H 

A representação 
cartográfica e gráfica: 

leitura de mapas, 

gráficos e imagens 

1º e 2º 02 40 H B-E 

Geografia de Goiás 1º 02 40 H B-E 

Geografia de Goiânia: 

paisagens, identidade e 

cultura 

1º e 2º 02 40 - B-E-H 

Tópicos de Geografia e 
Sociologia: espaço e 

sociedade no mundo 

contemporâneo 

2º 02 40 H B-E 

Questões éticas 2º 02 40 - B-E-H 

História da África 1º 02 40 H B-E 

História: cenas da vida 

cotidiana no Brasil 

Colônia 

1º 02 40 H B-E 

Temas da história de 

Goiás 

2º 02 40 H B-E 

 
                                     (continua) 
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DISCIPLINA Semestre Carga 

horária 

semanal  

Carga  

horária  

semestral 

Obrigatória 

para 

Optativa 

para 

Origem e desenvolvimento 

de alguns tópicos de 

Matemática 

1º e 2º 02 40 E B-H 

Matemática: resolução de 

problemas 

1º e 2º 02 40 - B-E-H 

Matemática: planos e 

espaços 

1º e 2º 02 40 E B-H 

Matemática financeira 1º e 2º 02 40 E B-H 

Matemática: desenhando 

com WinLogo 

2º 02 40 E B-H 

Física: Ondas 1º 02 40 B-E H 

Física: Mecânica II 1º 02 40 B-E H 

Física: Óptica geométrica 2º 02 40 B-E H 

Tópicos de Física 2º 02 40 B-E H 

Química em foco I 2º 02 40 B-E H 

Química em foco II 1º 02 40 B-E H 

Química em foco III 1º 02 40 B-E H 

Química das Abelhas 2º 02 40 - B-E-H 

Biologia I – A Biologia no 

cotidiano da UFG 

1º 02 40 B E-H 

Biologia II – A incerteza 

da paternidade 

1º 02 40 B E-H 

Biologia III – A química 

do amor 

1º 02 40 B E-H 

Biologia IV – Por que usar 

camisinha? 

2º 02 40 B E-H 

Biologia V – Cada macaco 

no seu galho 

2º 02 40 B E-H 

Biologia VI – A Biologia 

no Vestibular 

1º e 2º 02 40 B E-H 

Observações 

1. Legenda: 

B = Área de conhecimento: Ciências Biológicas 

E = Área de conhecimento: Ciências Exatas 

H = Área de conhecimento: Ciências Humanas 

2. O(a) aluno(a) deverá cursar 200 horas-aula anuais em disciplinas acessórias, 

divididas em obrigatórias (da Área de Conhecimento escolhida) e optativas (de sua 
ou de outras áreas de conhecimento), de acordo com o quadro a seguir. 

Área do conhecimento Acessórias obrigatórias Acessórias optativas 

Biológicas 80 120 

Exatas 80 120 

Humanas 80 120 

3. As disciplinas acessórias são semestrais. 

4. As disciplinas acessórias ofertadas nos dois semestres são para turmas diferentes em 

cada semestre. 
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Anexo E – Quadros informativos sobre os Servidores Técnicos e Administrativos do     

                   CEPAE / 2007 

 

 

         Servidores Administrativos - Nível de APOIO e MÉDIO 

Nº CARGO ATUAÇÃO NO CEPAE 

02 Auxiliares de Nutrição e Dietética Merenda 

04 Cozinheiros Merenda 

01 Operador de Caldeira Merenda 

01 Auxiliar em Administração Portaria 

01 Técnico em Arquivo Coordenação Pedagógica 

01 Auxiliar de Nutrição e Dietética Biblioteca 

01 Contínuo Sec. Administrativa 

01 Técnico em Arquivo Biblioteca 

01 Assistente em Administração Biblioteca 

02 Assistente em Administração Sec. Administrativa 

01 Técnica em Secretariado Sec. da Pós-Graduação 

01 Técnico em Artes Gráficas Sec. Administrativa 

 

 

 

           Servidores Técnicos - Nível SUPERIOR 

Nº CARGO ATUAÇÃO NO CEPAE 

01 Técnico Desportivo Secretaria Executiva 

04 Técnicos Desportivos Educação Física 

02 Técnicas em Assuntos Educacionais Coordenação Pedagógica 

01 Psicóloga Psicologia 

01 Assistente Social Serviço Social 

01 Pedagoga Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


