
 
 

Projeto Pedagógico 
 

 
1. Identificação: 

→ O Colégio Regina Coeli, situado na Avenida Dr. Severino Pinheiro, nº 60, Centro, 

município de Limoeiro-PE, CGC/MF Nº 11.810.603/0003-37, autorizado a funcionar 

pela Portaria SEE Nº 4293 de 31/10/97, com Cadastro Escolar Nº P. 356.015, oferece a 

crianças e adolescentes de Limoeiro e cidades circunvizinhas a Educação Básica em 

seus níveis: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, no turno diurno. 

 

→ É mantido pela Associação Franciscana Maristella do Brasil – AFMB, com sede na 

Av. João de Barros nº 1576, Espinheiro, Recife – PE, inscrita no CGC/MF sob o nº 

11.810.603/0001-75. 

A Associação Franciscana Maristella do Brasil é uma entidade civil sem fins lucrativos, 

de direito privado e de natureza filantrópica, conforme certificado concedido pelo 

MPAS, regendo-se por Estatuto próprio, com foro na cidade de Recife, Estado de 

Pernambuco. 

O Colégio Regina Coeli funciona desde 10/04/1939, sob a responsabilidade da AFMB 

(Associação Franciscana Maristella do Brasil), tendo suspendido suas atividades 

educacionais no período de 1994 a 1996. É uma entidade confessional, católica, com 

direcionamento ecumênico, que visa à formação integral do educando e ao cultivo de 

valores cristãos. 

 

2. Objetivo Geral: 

 

→ Vivenciar uma Proposta Educacional elaborada a partir da síntese das reflexões 

coletivas de toda comunidade educativa, compromete-se com o sucesso escolar do 

educando e busca novas alternativas, visando à formação necessária ao 

desenvolvimento integral de suas potencialidades, auto realização e preparo para o 

exercício consciente e responsável da cidadania, de modo que possa conviver bem. 

 

3.  Objetivos Específicos: 

 

• Resgatar a intencionalidade da ação educativa; 
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• Superar o caráter fragmentado dos fazeres da escola; 

• Gerar esperança, solidariedade e parcerias; 

• Garantir a participação de todos na gestão democrática; 

• Intensificar a participação e a formação integral do educando, preparando-o 

efetivamente para o cumprimento de seu papel sócio/cultural. 

 

3.1. Marco situacional: 

 

As rápidas transformações sofridas pelo mundo contemporâneo, o avanço da 

informatização e dos meios de comunicação nos impõem a necessidade de redescobrir 

e valorizar a ética nas relações sociais. Tornam-se evidentes a atenção aos novos 

rumos a serem perseguidos diante de uma sociedade contraditória e desigual. 

Nem sempre temos clareza para compreender e agir diante do novo e o 

momento atual requer reflexão, ousadia e imaginação. Percebemos que a sociedade 

está marcada pelo desafio de sobreviver num mundo onde a ciência e a tecnologia 

estão num processo de desenvolvimento acelerado, o que vem transformando 

rapidamente usos e costumes da maioria das pessoas, exigindo, assim, um pensar e 

agir que sejam canalizados para a humanização permanente das relações 

interpessoais. Mesmo considerando todo avanço tecnológico, muitas carências existem 

no contexto nacional, a educação está entre as primeiras necessidades sociais. 

Em termos de urgência, a alimentação, a moradia, o emprego, a saúde e a 

educação escolar se alinham entre os principais bens sociais que o povo reconhece 

como prioridades sociais. 

A articulação entre trabalho e educação passa ser crucial, fundamental, e exige 

uma rigorosa análise da prática escolar, compreendendo ações e ampliando os 

espaços da definição das políticas públicas de educação que assegurem a qualidade 

da aprendizagem igualitariamente, como condição necessária para que todos exerçam 

o seu direito à cidadania. Dessa forma, o desafio é lidar com jovens que necessitam de 

orientação para construírem, no presente, as bases de um futuro cidadão, com visão 

de um mundo melhor e mais humano. 



E assim, entra o papel do professor: construir sentindo, transformar o obrigatório 

em prazeroso, selecionar criticamente o que deve ser aprendido, numa era impregnada 

de informações. 

Diante desse quadro, os professores são “desafiados” a desenvolverem suas 

práticas de forma que estimulem os alunos na apreensão dos conhecimentos: 

científico-tecnológico, histórico, filosófico e social, priorizando, também, as condições 

para a formação profissional. 

O princípio da igualdade universal, que garante os saberes e os fazeres a todos, 

vêm sendo discutidos. Sabe-se que o atendimento às especificidades socioculturais de 

crianças, adolescentes e jovens demanda de políticas diferenciadas. A igualdade 

universal permanece como um horizonte. Sendo assim, a direção do Colégio Regina 

Coeli – Educação Infantil, Ensino Fundamental (1° ao 9° ano) e Ensino Médio vê essa 

questão como uma caminhada cujos atalhos são construídos enquanto se caminha, e 

com o envolvimento da comunidade escolar. 

A recuperação é proporcionada pelo estabelecimento, e é um dos aspectos da 

aprendizagem, no seu desenvolvimento contínuo, pelo qual o estudante com 

aproveitamento insuficiente dispõe de condições que lhe possibilitem a apreensão de 

conteúdos básicos. A aprendizagem do estudante é considerada no decorrer do 

processo, e para a aferição do bimestre, entre a nota da avaliação e a da recuperação, 

que se dará de forma concomitantemente ao período letivo, sem prejuízo aos demais 

conteúdos ou componentes curriculares. 

Entendemos o direito constitucional da pessoa com necessidades educacionais 

especiais e com deficiências (transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação limitações sensoriais ou intelectuais) que necessitem  de 

atendimento especializado conforme a situação indicar, será oferecido um atendimento 

especializado, objetivando a inclusão escolar, e nos comprometemos a uma educação 

que melhor se ajuste às suas necessidades, circunstâncias e aspirações, promovendo 

assim, o ideal de uma escola de qualidade que acolha a todos. 

 

 

 

 



3.1.1 A sociedade que temos: 

 

   Inseridos em um contexto somos alertados constantemente por vários aspectos 

da situação global: sócio – econômico – político – cultural – educativo. Vivemos em um 

mundo mergulhado numa crise de paradigmas, numa sociedade desigual e injusta, em 

que podemos observar: 

- grandes diferenças salariais, desemprego, grande concentração de renda; pouco 

compromisso com o social por parte dos governantes; descrédito na classe política e 

nas instituições; individualismo, consumismo, competição acirrada; insatisfação, 

descrença no futuro; 

- surgimento de grandes descobertas científicas, com muitas e rápidas mudanças, 

gerando insegurança; 

- muitas pessoas sem objetivos de vida; mudança rápida e acentuada de valores; 

muitas pessoas sem qualificação para atender às exigências da tecnologia e de outros 

setores do mercado de trabalho; marginalização, drogas, fome e violência; 

- alto índice de analfabetismo e desigualdade quanto ao acesso e permanência na 

Escola; 

     - despreparo para enfrentar conflitos como forma de vivência democrática e 

crescimento, assumindo-se a postura de que só o “outro” tem culpa; 

- contexto preocupante para as Escolas Particulares: legislação vigente que não enfoca 

a Escola como empresa (Medida Provisória Nº 1733/61 de 06/05/99) e muda as regras 

referentes à filantropia após o início do ano letivo; 

- surgimento de muitas escolas, com precárias condições de funcionamento, alto índice 

de inadimplência, em consequência temos grandes dificuldades para atender às 

necessidades da modernidade. 

 

3.1.2. A Escola que temos: 

 

   Vários prismas podem ser abordados: a escola-administrativa, a escola-

professor, a escola-aluno, a escola-família. Analisando todo o nosso contexto podemos 

constatar que: 

- nosso ambiente físico é muito agradável, bem cuidado, favorável ao convívio e à 

prática educativa; 

- temos uma linha de trabalho discutida coletivamente; 



- há uma preocupação com o cultivo de valores, com a espiritualidade e com a 

formação integral do educando; 

- temos profissionais capacitados, que tentam cada vez mais se comprometer com o  

sucesso da aprendizagem, e educandos que se destacam nas diversas inteligências; 

- o acervo de recursos didáticos é satisfatório embora não seja todo utilizado para 

facilitar a aprendizagem: 

* Biblioteca com bom acervo, assinatura do Jornal do Comércio e assinatura de 

publicações periódicas, como revistas: Educação, Nova Escola, Super-Interessante, 

Veja, Revista do Professor, Família Cristã, Mundo Jovem, Aventuras na História, 

Construir Notícias, Diálogo, Vida Pastoral; 

* Videoteca com assuntos relativos às diversas disciplinas, mapas, jogos recreativos; 

* Área ampla para a prática de Educação Física e realização de atividades;  

* Parques infantis, sendo que um desses é apropriado para as crianças da educação 

infantil e do 1º ano do ensino fundamental; 

* Laboratório de Informática com 12 computadores, alguns softs da Expoente, 

Enciclopédias Eletrônicas da Abril Cultural e da Editora Globo; 

* um Facilitador capacitado para atuar no setor e assessorado pela icyber; 

* Laboratório de Ciências com poucos recursos; 

* uma sala equipada com vídeo e TV; tendo disponível retroprojetor, projetor de slides, 

aparelho de som, projetor com telão; 

* salão para eventos e duas quadras esportivas. 

- Em nossa prática verificamos ainda várias dificuldades: 

* interferência no trabalho e no espaço de outros; 

* vivência da concepção teórica adotada no Colégio por todos os educadores; 

* pouca integração com a comunidade; 

* alunos que estudam pouco, desinteressados, desmotivados, alguns perturbando o 

desenvolvimento do trabalho em classe; 

* vivência de algumas atividades tradicionais, desvinculadas da vida do aluno, em 

algumas disciplinas; 

* alunos satisfeitos com as boas notas mesmo sem serem fruto da aprendizagem; 

* prática educativa de alguns professores ainda muito presa a conteúdos, com pouco 

diálogo, reflexão e atualização; 

* ênfase na prática da avaliação somativa, embora já se percebam mudanças 

animadoras; 



* Família e Escola inseguras, com dificuldade para juntarem suas forças em prol da 

educação de crianças e adolescentes; muitos pais permanecem ausentes da vida da 

escola (participação nas atividades), não acompanham sistematicamente a vida escolar 

dos filhos e repassam muita responsabilidade da família para a Escola; 

* professores que não conhecem e/ou não utilizam os recursos disponíveis na Escola 

alegando sobrecarga de trabalho; 

* alguns alunos com problemas de relacionamento na Escola, apresentando 

comportamento agressivo com colegas, professores e funcionários; 

* algumas decisões coletivas não são respeitadas e não há cobrança sistemática; 

alguns profissionais demonstram, em algumas situações, que não estão sintonizados 

com os objetivos do Colégio; 

* convivência com influência de grupos sociais/culturais, difundida através dos diversos 

meios de comunicação, sem momentos de reflexão; 

* impossibilidade de atender às expectativas do alunado quanto ao Calendário Escolar 

(terminar o ano letivo antes das festas natalinas) porque os recursos financeiros não 

são suficientes para ministrar aulas aos sábados; precisamos também de mais 

recursos para capacitações do professor sem utilizar carga horária do aluno; 

* famílias desprovidas de recursos financeiros; 

* muitas famílias solicitando desconto nas mensalidades escolares; 

* alunos acomodados, sem motivação para o estudo, satisfeitos em conseguir o mínimo 

para aprovação. 

 

3.2. Marco Doutrinal: 

 

   Sendo Escola confessional, católica, o Colégio Regina Coeli, inspirando-se nos 

valores cristãos, busca, na integração com a Paróquia e com a Igreja e no testemunho 

cristão de todos os educadores, realizar sua missão educativa junto aos educandos. 

   A alegria, a acolhida, a solidariedade e o louvor à criação são a prática 

franciscana que pretendemos assumir. Queremos refletir “Paz e Bem” em nosso 

convívio. Queremos que cada educador e educando do Colégio Regina Coeli descubra 

que Cristo é a razão de sua vida, capte suas atitudes, procure descobrir qual o projeto 

de Deus para a sua vida e tente ser uma “fotografia” de Cristo no mundo. A Educação 

Religiosa terá direcionamento ecumênico, oferecendo momentos de reflexão em que 

educandos e educadores sejam estimulados à partilha e ao cultivo dos valores cristãos. 

Desta forma todos os educadores estarão responsáveis pela Educação Religiosa em 



nossa prática educativa comprometida com a cultura da solidariedade e com a prática 

pedagógica da inclusão. Acreditamos que através da Educação possa haver uma 

transformação da sociedade, permitindo que todos possam viver com dignidade. 

Pretendemos vivenciar um trabalho participativo, numa ação integrada em torno dos 

objetivos, partindo da diversidade de ideias para a solução do conflito, com visão 

global. 

   Tentando dar continuidade à educação da família, preocupamo-nos com a 

construção da pessoa humana, em todos os seus aspectos, percebendo o educando 

como: 

 

- Ser intelectual: dotado de inteligências múltiplas, capaz de aprender e sentir prazer 

em aprender, de descobrir, de desenvolver habilidades, de saber que sabe, de 

conhecer-se, de ser bem informado, com visão de futuro; 

- Ser social: que convive, participa, constrói coletivamente; adapta-se, atua e provoca 

mudanças; age e sofre ação de outros, faz diferença; flexível, versátil; com visão 

global; 

 

- Ser religioso: relaciona-se com Deus e com o próximo, sente necessidade de Deus, 

cultiva valores: fraternidade, solidariedade, respeito, etc; tem seu referencial espiritual; 

 

- Ser ético: capaz de emitir julgamento de valor, de fazer opções certas e erradas e de 

romper paradigmas; 

 

- Ser afetivo: expressa emoções de diversas formas; sente-se acolhido, incluído, 

reconhecido, amado; 

 Todo nosso esforço coletivo será direcionado para a criação de oportunidades 

que favoreçam o crescimento do educando em todos os seus aspectos e a construção 

de um mundo mais fraterno e solidário onde cada um possa ser feliz. 

 

 

3.3. Marco operacional: 

O homem é um ser social, relaciona-se com a natureza, com outros homens e consigo 

mesmo. Essas relações são fundamentalmente práticas, isto é, só ocorrem através de 

atividades concretas. A sua imagem é construída através de sua manifestação. A 

primeira esfera da ação dos homens é aquela que os coloca em relação com a 



natureza e tem a ver mais diretamente com sua própria vida biológica, com sua 

existência material. Como qualquer outro ser vivo, o homem só vive se houver 

interação e um intenso intercâmbio com o mundo. 

O homem, além de se apropriar dos elementos da natureza, passa a intervir 

sobre eles. Assim sendo, a natureza vai se adaptando às necessidades e aos 

interesses dos homens. Essa ação transformadora do homem, chamamos de 

“trabalho”. É através do trabalho que o homem garante sua sobrevivência, sua 

reprodução e a conservação da espécie. Defendendo. Esta concepção a instituição 

prepara para vida e para uma profissão bem sucedida. O homem conserva a sua 

existência concreta na exata medida em que, através de sua prática, vai se 

relacionando com a natureza, pelo trabalho; com a sociedade pela sociabilidade; e 

consigo mesmo, pelo cultivo de sua subjetividade. A educação se tornará mais clara se 

formos capazes de explicitar esses valores, ou seja, de desenvolvermos um trabalho 

reflexivo que esclareça as bases axiológicas da educação. Faz-se necessário, então, 

dar um destaque aos valores morais, políticos e estéticos. Nos propomos a educar para 

a vida, ou seja, para o “bem viver”. A partir de critérios morais, “bem viver” significa agir 

virtuosamente, agir segundo princípios. 

 

3.3.1. A sociedade que desejamos construir: 

 

   Queremos colaborar na construção de uma sociedade na qual a pessoa seja 

respeitada e possa se desenvolver e encontrar uma forma de se realizar, ingressando 

no mercado de trabalho e encontrando um sentido para sua vida. Uma sociedade em 

que: haja participação, com cumprimento dos deveres e respeito aos direitos e 

compromisso com o social; os governantes a as pessoas priorizem o bem comum; haja 

juízo de valor e respeito aos valores e às diversidades; cada um tenha liberdade de 

pensamento e ação e assuma sua liberdade com responsabilidade, seja feliz e 

colabore conscientemente para as transformações sociais; reduzam-se, assim, as 

desigualdades sociais para que cada pessoa possa descobrir suas potencialidades, 

possa se inserir na realidade social contemporânea, possa construir sua personalidade 

como ser crítico e consciente de seu papel na sociedade e fundamente sua experiência 

de vida nos valores cristãos. Queremos uma sociedade em que cada um conquiste sua 

cidadania: saúde, trabalho, educação, moradia, alimentação, lazer. 

 



 

3.3.2. A Educação que desejamos assumir: 

 

   Acreditamos na Educação como uma grande força capaz de transformar a vida 

das pessoas e da sociedade, baseada nos princípios cristãos, no conhecimento da 

realidade, numa pedagogia libertadora e atualizada, orientando os educandos na busca 

de seu ideal de vida, numa tentativa de enfrentar as adversidades com condições de 

êxito. 

Queremos uma educação que se direcione para o bem comum e para a transformação, 

em que: 

- os educadores estejam seguros e comprometidos com a formação dos educandos; 

 

- a espiritualidade de educandos e educadores seja cultivada; 

 

- os objetivos e princípios da LDB 9394/96 sejam perseguidos; 

 

- haja um trabalho coletivo, com participação da comunidade escolar; 

 

- haja integração com a sociedade, através dos diversos grupos sociais e setores para 

enriquecimento das experiências dos educandos; 

 

- sejam oferecidas aos educadores oportunidades para estudo e capacitação; 

 

- o educando possa conhecer-se, participar ativamente de seu crescimento, conquistar 

seus espaços e fazer suas opções de vida, num processo de formação através da 

crítica construtiva e da transformação da sociedade. 

 

3.3.3. A Escola que desejamos construir: 

 

O Colégio Regina Coeli, sob a responsabilidade da AFMB (Associação 

Franciscana Maristella do Brasil) desde 1939, prestou grandes serviços à sociedade 

Limoeirense e de municípios vizinhos. Muitas dificuldades e conflitos foram superados 

e continuamos buscando as melhores alternativas para que nossa missão educativa 

prossiga atendendo aos anseios da sociedade. 

Queremos uma Escola: 



- acolhedora, fraterna, solidária, comprometida com o sucesso escolar do educando; 

- com educadores cristãos, competentes, atualizados, comprometidos com os objetivos 

do colégio; 

- com uma prática democrática, baseada na reflexão e no diálogo, na qual cada um 

seja respeitado em suas opiniões, e individualidade e decisões coletivas sejam 

respeitadas e assumidas como projeto de todos; 

- amada pelos educandos, sendo um espaço favorável onde cada um sinta-se bem, 

encontre o estímulo necessário para seu crescimento integral e tenha suas 

experiências respeitadas, estando consciente de seus direitos, deveres e limites, 

preparando-se para desempenhar funções polivalentes; 

- valorizada pelas famílias que precisam comungar dos mesmos objetivos, participar da 

vida escolar, colaborar e dividir responsabilidades, e cumprir suas obrigações 

contratuais; 

- em que os conflitos sejam encarados como parte do processo democrático e como 

forma de crescimento na superação dos problemas, como fruto da diversidade de 

idéias em busca de soluções adequadas/viáveis;  

- criando condições para que novas experiências sejam vivenciadas, buscando ampliar 

horizonte; 

- com funções bem definidas e com ações integradas em torno dos seus objetivos. 

- com uma prática religiosa ecumênica e cultivo da espiritualidade; 

- com acompanhamento sistemático da sede provincial e integração na vida escolar; 

- que conte com o apoio e incentivo das autoridades constituídas e assessores para 

que juntos possamos conquistar uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. 

 

3.3.4. A prática pedagógica que desejamos vivenciar: 

   

 Acreditamos que a educação escolar acontece, especialmente, na relação 

educador/educando. E que há muito a construir até que nossos objetivos sejam 

totalmente alcançados. 

   Para isso nossa prática pedagógica precisa: 

- ser direcionada por educadores cristãos, competentes, atualizados, agentes 

transformadores, engajados com os objetivos do colégio, comprometidos com o social 

e com o sucesso escolar, numa relação coesa entre professores, alunos e  equipe 

técnica, com uma mudança real de atitudes; 



- vivenciar a interdisciplinaridade e a contextualização, de modo que o conteúdo seja 

trabalhado a partir das experiências do aluno e abordagem de forma integrada com 

outras disciplinas, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e a construção de 

competências e disposições de conduta; 

- enfatizar a avaliação formativa, com atenção especial para o processo de 

aprendizagem, em que o educando sinta a alegria de acertar após o refazer, mude o 

seu comportamento e seja construtor do seu crescimento; 

- avaliar o aluno a partir da contextualização de questões em torno de situações-

problema em que o aluno analise o conteúdo proposto e recorra a diversas 

habilidades, antes de optar pela melhor alternativa de solução; 

- utilizar os recursos disponíveis no colégio, reconhecendo a importância dos mesmos 

manuseando-os com competência, uma vez que jamais poderão substituir a 

orientação segura do educador; 

- trabalhar os conteúdos básicos, essenciais para cada série, definindo sua função no 

currículo, bem como os conceitos básicos que deverão ser dominados e as 

competências a serem construídas; 

- vivenciar métodos atualizados, para que cada educando possa ser o sujeito de sua 

história, descubra e construa seu projeto de vida, enfrente as mudanças com atitudes 

positivas e seja feliz; 

- socializar os saberes, valorizar as experiências e descobrir causas, conseqüências e 

implicações na vida de cada um e da coletividade; 

- deixar transparecer para os educandos a preocupação que temos com sua formação 

integral, dando continuidade à educação familiar, encaminhando-os para o bem e 

para o mundo e despertando-os para a necessidade do auto aperfeiçoamento; 

- cultivar valores sociais, morais, religiosos e culturais indispensáveis à formação do 

cidadão; 

- conviver democraticamente, com normas, direitos, deveres, atribuições, limites, 

decisões coletivas, opiniões contrárias, conflitos, visão de conjunto, utilizando a 

reflexão e o diálogo na busca da liberdade responsável; 

- criar espaços para que educadores e educandos observem, reflitam, questionem, 

interpretem, descubram suas potencialidades e limites e coloquem suas habilidades a 

serviço do próximo. 

   Enfim, pretendemos vivenciar uma prática que contemple os quatros pilares de 

sustentação do processo educativo, sugeridos pela UNESCO: 



- Aprender a aprender, “combinando uma cultura geral suficientemente extensa” com a 

“possibilidade de trabalhar em profundidade alguns aspectos”; 

- Aprender a fazer, “pretendendo que cada pessoa adquira competência que a torne 

apta para enfrentar diferentes situações”; 

- Aprender a viver com os outros, “o que implica trabalhar em equipe, compreender o 

outro, perceber a interdependência, realizar projetos comuns e preparar-se para gerir 

conflitos”, com respeito ao pluralismo; 

- Aprender a ser, “pretendendo que cada pessoa possa desenvolver melhor sua 

personalidade, suas capacidades e sua autonomia”. 

 

4. Do atendimento aos Direitos 

 

4.1. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 

 

A formação de crianças e adolescentes para o exercício da cidadania se dá pelo 

acesso ao conhecimento e pela compreensão do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA – Lei 8069/90). Tendo em vista a conscientização dos direitos infanto-juvenis 

como parte integrante do currículo escolar, previsto na Lei 11.525/07, a escola se 

propõe a: 

➢ difundir o ECA na escola, trabalhando os cinco direitos fundamentais, postulados na 

lei, relacionados à noção de dever, junto aos vários segmentos: professores, alunos, 

funcionários e famílias, visando à formação de uma cultura cidadã; 

➢ realizar atividades de modo que venham fortalecer uma cultura de respeito aos 

direitos humanos; 

➢ favorecer a criação de espaços de participação dos alunos como Conselho de 

alunos, jornal, mural e Grêmio estudantil. 

 

4.2. Crianças e Adolescentes com necessidades educacionais especiais 

 

A inclusão de crianças e adolescentes com necessidades educacionais 

especiais no ensino regular do Colégio Regina Coeli obedece aos critérios da LDB e às 

exigências apresentadas pela Declaração de Salamanca/Espanha (1994, Conferência 

Mundial Sobre Educação Especial, UNESCO) em defesa de uma sociedade para 

todos, baseando-se no fundamento de que todas as pessoas devem aprender juntas, 

independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter.  



  Parte-se do princípio de que a inclusão dos alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino não consiste somente 

na permanência física desses alunos, mas no propósito de rever concepções e 

paradigmas, respeitando e valorizando a diversidade desses alunos, proporcionando, 

dessa forma, espaços inclusivos, em que a escola coloca-se à disposição do aluno.  

  

Sendo assim, a escola se propõe a: 

• acolher os alunos com necessidades educacionais especiais a partir da 

apresentação prévia de um diagnóstico profissional; 

• identificar diferentes estilos e ritmos de aprendizagem; 

• assegurar uma educação de qualidade mediante currículos apropriados, 

modificações organizacionais, estratégias de ensino, recursos e parcerias com Centros 

de Apoio, psicopedagogos/as, psicólogos/as da escola e que, por ventura, 

acompanhem a criança e/ou adolescente e a família/os pais; 

• desenvolver uma pedagogia centrada no aluno, uma pedagogia capaz de educar e 

incluir os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, aqueles que 

apresentem dificuldades temporárias ou permanentes na escola, os que estejam 

repetindo anos escolares, os que apresentem altas habilidades/superdotação, entre 

outras. 

 

4.3. Bullying  

 

A Lei 13.995/2009 dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, 

prevenção, diagnose e combate ao BULLYING. O Bullying é uma situação problema 

caracterizada por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira 

repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. E é comprovadamente 

prejudicial ao desenvolvimento de uma educação de qualidade, pois incita à violência e 

prejudica o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, assim como a 

formação dos mesmos para o exercício pleno da cidadania.  

Por isso, a prática pedagógica da nossa escola deve se pautar de medidas 

sócio-educativas que norteiam o universo do saber, tais como: 

➢ formação continuada que contemple a equipe pedagógica, os docentes e os 

funcionários, no sentido de orientá-los para lidar com o bullying, através de um trabalho 

que incentive à solidariedade, à generosidade, ao respeito às diferenças, à paz e à 

tolerância; 



➢ ações pertinentes, como campanhas, palestras, pesquisas, entrevistas, 

dramatizações e apresentações artísticas, assim como, elaboração de projetos 

interdisciplinares para sensibilizar a comunidade escolar das consequências da prática 

do bullying; 

➢ recursos humanos voltados para a orientação, o aconselhamento e o 

acompanhamento aos casos de bullying: pedagogo(a), psicólogo(a), psicopedagogo(a) 

e  o Conselho Tutelar; 

➢ encaminhamentos pautados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no 

Regimento da Escola e nas determinações da Lei. 

 

4.4. História e Cultura Afrobrasileira e Indígena  

 

A obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Indígena 

estabelecida pela Lei nº 11.645/2008 como parte integrante do sistema de ensino  

  

Os conteúdos relativos à História e Cultura Afrobrasileira e Indígena são objetos 

de estudo e reflexão no âmbito educacional do Colégio Regina Coeli, pois, sendo uma 

escola confessional cristã com a missão de “buscar ser luz no seio da comunidade 

escolar, principalmente para as nossas crianças e jovens, e proporcionar uma 

formação do homem cidadão: EDUCANDO PARA A VIDA!”, procura discutir assuntos 

atuais que dizem respeito à formação de valores como o reconhecimento e 

acolhimento das diferenças étnico-culturais, evitando todas e quaisquer atitudes 

discriminatórias e preconceituosas. 

A temática História e Cultura Afrobrasileira e Indígena é vivenciada nas 

disciplinas curriculares, tais como Português, História, Geografia, Literatura, Artes, 

Música, Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso e também, através da 

interdisciplinaridade com vivência de projetos nas outras disciplinas que compõem a 

grade curricular da escola.  

 

4.5. Execução do Hino Nacional 

 

A Escola estimula e incentiva os alunos a conhecerem a letra dos Hinos e a sua 

interpretação de forma correta, tendo em vista a Lei nº 12.031, de 21 de setembro de 

2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade da execução vocal do Hino Nacional 

Brasileiro. Sendo assim, a escola assume essa prática com o objetivo de estimular a 



noção de patriotismo e civismo entre crianças e jovens e demonstrar o valor à cultura, à 

história e ao povo brasileiro que aqui vive.  

Como parte das atividades de rotina, uma vez por semana, os alunos cantam o 

Hino Nacional em sala de aula, podendo serem utilizadas as aulas de Artes para este 

fim e, sempre que necessário, realizar um estudo mais aprofundado do Hino, para que 

os alunos reflitam sobre o seu significado. 

Hasteamento da Bandeira Nacional e execução vocal do Hino Nacional na 

Semana da Pátria por alunos e professores é outra ação nossa. 

 

 

5. Da organização curricular: 

 

 A organização curricular do Colégio Regina Coeli está estruturada de acordo 

com a LDB 9394/96 e com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e 

Conselho Estadual de Educação, oferecendo Educação Básica nos seguintes níveis, 

conforme o capítulo II, artigos 22 a 27 e de 29 a 36 da referida Lei, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Específicas e os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

5.1. Educação Infantil: Parecer CEB 022/98 

 

           Atendimento a crianças até 5 anos, na creche e pré-escola, respeitando suas 

individualidades e visando ao desenvolvimento integral em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual, social e religioso, dando prosseguimento e complementando a 

ação familiar. Objetiva, ainda, apoiar a construção da identidade da criança através do 

processo de socialização; o desenvolvimento da atenção, da imaginação, do 

pensamento, da linguagem, da disciplina, da criatividade e a construção de conceitos 

básicos; o conhecimento estético e o cultivo dos valores que favoreçam o autoconceito 

positivo. 

    Além da preocupação com o domínio dos conceitos básicos, será dada ênfase à 

formação de atitudes e ao desenvolvimento de habilidades individuais e sociais. 

 

5.2. Ensino Fundamental: Parecer CEB 04/98 

 

    O Ensino Fundamental será organizado atendendo crianças e adolescentes de 

06 a 14 anos de idade. 



    Além das atividades correspondentes às diversas áreas de estudo do núcleo 

comum e da parte diversificada do currículo escolar, estabelecidas em níveis nacional e 

estadual, o Colégio oferece aos educandos condições para vivenciarem atividades que 

lhes proporcionem (Art. 32). 

- o desenvolvimento da capacidade de aprender, com pleno domínio da leitura, escrita 

e cálculo; 

- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores que fundamentam a sociedade; 

- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

- o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca. 

    Todo trabalho educativo será voltado para o desenvolvimento do senso crítico-

construtivo, com reflexão sobre os problemas sociais e de relacionamento interpessoal. 

Será enfatizado o desenvolvimento de habilidades sociais, de ouvir e refletir sobre as 

observações relativas ao comportamento, realização responsável de tarefas individuais 

e em grupo, respeito às pessoas e opiniões contrárias. 

    O acervo didático do Colégio será colocado à disposição do aluno, de modo que 

o mesmo possa enriquecer suas experiências na construção da cidadania.  

    Os educadores se empenharão para que os conteúdos propostos sejam 

significativos e sequenciados e que as atividades vivenciadas estimulem a participação 

e valorizem as experiências dos alunos, de acordo com a orientação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, considerando também as condições locais e a inclusão dos 

temas transversais. 

 

 

5.3. Ensino Médio: Resolução nº 03/98 – CNE 

 

    O Colégio Regina Coeli oferece o Ensino Médio, como segmento da Educação 

Básica, com o Curso Aprofundamento em Estudos Gerais, em três séries anuais. Serão 

observadas as diretrizes da LDB nos artigos 35 e 36, com ênfase na aprendizagem 

significativa e na formação integral do educando. 

    Sabemos que os alunos têm percurso de vida diferenciado e que, para alguns 

deles, o Ensino Médio se constitui na última etapa da vida escolar. Esta certeza nos 

impulsiona a oferecer todas as oportunidades para que os mesmos participem de uma 



sistemática de trabalho que favoreça o domínio de conhecimentos e o desenvolvimento 

de habilidades que os capacite a prosseguir com os estudos e/ou ingressar no mercado 

de trabalho. Para tanto, a prática pedagógica no Ensino Médio será direcionada para 

que o aluno 

- domine os conhecimentos específicos e perceba sutilezas; 

- preocupe-se com a qualidade (após correção, refazer,  incorporar); 

- exercite a crítica (separar para compreender, atribuir significado, fazer opção); 

- articule os conhecimentos das diversas disciplinas, utilizando-os globalmente 

(relacionar, reordenar, estabelecer vínculos); 

- perceba características da comunidade, vivenciando atividades que favoreçam sua 

integração e a descoberta de diferentes formas de como interagir e colaborar com o 

crescimento da mesma; 

- analise situações, após reflexão, com percepção de conjunto; domine os 

conhecimentos da Língua Portuguesa, demonstrando clareza, precisão e objetividade; 

utilize o conhecimento dos diversos componentes como forma de articular-se com o 

mundo; tenha autonomia para buscar e selecionar informações; conviva 

democraticamente sabendo colocar-se positivamente quanto a direitos, deveres, 

diversidade de idéias/ opiniões contrárias, limites, respeito a decisões coletivas e 

liberdade com responsabilidade. 

 

    Filosofia, Sociologia, Artes e Ensino Religioso colaborarão, para a integração 

entre a teoria e a prática e para a formação integral dos alunos. 

    A atuação dos educadores garantirá a qualidade da educação desenvolvida. A 

prática pedagógica exigirá profundo conhecimento do papel social da Escola e da 

relação professor x aluno. 

 

6. Verificação do Rendimento Escolar: 

 

 A verificação do rendimento escolar estará em consonância com o art. 24, inciso 

V da LDB 9394/96 e com as normas do Colégio Regina Coeli, definidas no Regimento 

Escolar. 

 A avaliação contínua e cumulativa será vivenciada em todos os níveis 

abrangendo as três funções: diagnóstica, formativa e somativa. Nosso propósito visa 

garantir a recuperação paralela, no momento em que as dificuldades forem detectadas.  



 Durante o processo ensino-aprendizagem, o professor vivenciará a 

interdisciplinaridade e contextualização na abordagem dos conteúdos, verificando a 

qualidade do desempenho do aluno relativo aos objetivos trabalhados através de 

diversos procedimentos avaliativos; diagnosticará as dificuldades do aluno, 

estimulando-o para refazer e reconstruir os conhecimentos não adquiridos 

(recuperação paralela), o que permitirá uma aprendizagem contínua e progressiva, sem 

preocupação com atribuição de notas, e sim, com o progresso do aluno. Esse enfoque 

dará novo impulso ao processo, pois o aluno perceberá que pode aprender e sentir-se-

á feliz e motivado para novas aprendizagens. 

 Em cada trimestre letivo, o resultado da aprendizagem será expresso em duas 

notas. 

 

a) No final de cada trimestre letivo, o aluno com rendimento inferior a 7,0 (sete) terá 

oportunidade de fazer uma prova escrita com conteúdos vivenciados durante o 

trimestre. 

 

b) A nota da prova escrita mencionada no parágrafo anterior, sendo superior, será 

somada à média parcial e dividida por 2, obtendo a média trimestral. 

 

c) Se a nota da prova escrita for inferior à média parcial, será cancelada, 

permanecendo a média anterior. 

 

           Os aspectos afetivos e psicomotores serão acompanhados pelo Professor 

sendo os resultados das observações registrados em pareceres descritivos (conquistas 

e dificuldades) que servirão de referência para o trabalho. 

 

      O aluno que apresentar dificuldade de aprendizagem será acompanhado pelo 

Serviço de Orientação Pedagógica e Educacional, sendo os pais convidados a 

participarem do processo. 

 

7. Sistemática do trabalho educativo: 

 

 O Projeto Pedagógico do Colégio Regina Coeli, coerente com o Regimento 

Escolar e com a legislação vigente, é fruto de um processo participativo de todos os 



segmentos da comunidade escolar e será executado a partir dos seguintes eixos 

norteadores: 

 

a) preocupar-se em todos os momentos com o crescimento da espiritualidade e com o 

cultivo de valores por toda a comunidade escolar; 

 

b) direcionar todas as atividades na busca da consecução dos objetivos; 

• planos de trabalho dos diversos setores (art. 13); 

• planos de ensino dos professores; 

• vivência de atividades em classe e extraclasse, comemorações, festividades. 

 

c) favorecer a integração entre os diversos setores garantindo a unidade de ação: 

• programação mensal de atividades; 

• calendário escolar, garantindo o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos e 

carga horária. indicação dos períodos letivos, períodos de recuperação final e prova, 

reuniões e principais comemorações (art. 12, 23 e 24); 

• reuniões por série/ disciplina; 

• reuniões com pais, com equipe técnica, com os diversos setores e com os conselhos 

de professores, de pais e de classe; 

 

d) vivenciar atividades num processo participativo, em todas as etapas: planejamento, 

divulgação, execução e avaliação, evitando posições radicais e admitindo que “a 

verdade é uma construção dialética”, “o confrontamento de posições e decisões 

coletivas leva à convergência coletiva”; 

 

e) vivenciar atividades com metodologia que colabore para que o aluno seja ouvido, 

sinta-se membro atuante da comunidade, possa mostrar os seus dons e habilidades e 

trocar experiências, além de exercitar a cidadania; 

 

f) contactar freqüentemente com a realidade, buscando a integração com a vida, a 

conscientização da responsabilidade social através das diversas atividades, 

estimulando a partilha, a solidariedade e a busca de alternativas que favoreçam as 

mudanças consideradas necessárias; 

 



g) exercitar constantemente o acolhimento a todos, elogiar os aspectos positivos, 

estimular o desenvolvimento do autoconceito positivo e a busca de saídas positivas 

(cultivar a esperança); 

 

h) estimular a atualização dos educadores, esgotando todas as possibilidades internas 

de partilha e, quando possível, participar de eventos promovidos por outras entidades; 

 

i) comprometer-se, em todas as situações, com o sucesso da aprendizagem e com a 

formação integral do educando, utilizando todos os recursos disponíveis, e vivenciar os 

métodos mais atualizados; 

 

j) acompanhar sistematicamente o trabalho dos diversos setores sugerindo alternativas 

que favoreçam melhor desempenho, atendimento e credibilidade junto à comunidade; 

 

l) avaliar sistematicamente: 

• o desempenho dos alunos, garantindo recuperação paralela; 

• a vivência dos planos e projetos. 

 

8. Ensino Híbrido 

Diante da nova realidade que estamos vivendo, as escolas e os profissionais da 

educação estão buscando mais inovação na aprendizagem, devido ao isolamento 

social, novas metodologias devem ser incluídas na rotina, e o ensino híbrido pode ser 

um aliado importante nesta jornada, uma vez que une a educação da forma como já a 

conhecemos com a tecnologia. 

A sociedade está em constante transformação e, consequentemente, as formas de 

aprendizagem também se modificaram. Visto isso, as escolas precisam ampliar sua 

visão sobre a forma como as informações estão sendo processadas no contexto social 

atual, que conta com uma forte presença do digital.  Esse tipo de ensino pode ser 

considerado uma proposta inovadora para a educação, visto que permite 

a aplicabilidade de diversas formas de aprendizagem-ensino no dia a dia. Assim, nesse 

modelo, o estudante pode ter acesso a aulas online ou presenciais, já que a 

combinação delas pode estimular uma maior capacidade e interação social nos alunos. 



Com o apoio das plataformas de ensino, aplicativos e também mídias informativas, se 

tornou possível absorver as informações necessárias, aquelas que aconteceriam na 

sala de aula. Dessa forma, o ensino híbrido vem se tornado um poderoso aliado às 

formas de aprendizagem nos mais variados contextos educacionais. No entanto, as 

escolas brasileiras estão incluindo essa modalidade de ensino bem aos poucos. 

No entanto, não é somente a mistura do virtual com o presencial que caracteriza o 

modelo híbrido, mas também a forma com que o aluno aprende, sendo de forma 

individual ou colaborativa. 

No ensino híbrido, os alunos são os maiores protagonistas no seu processo de 

aprendizagem, o que configura esse modelo como uma metodologia ativa. 

De acordo com alguns pensadores, como William Glasser, há uma sequência de níveis 

pelos quais os aprendizes podem elevar seus níveis de aprendizagem. 

No modelo híbrido, o aluno desenvolve mais autonomia, já que é possível utilizar os 

meios digitais para a sua aprendizagem, de forma que seja incentivada a sua auto 

didática, porém, sempre com orientação da escola e professor. 

É possível integrar o uso da tecnologia, assim, ele se sente mais envolvido para 

aprender e desenvolver novas formas de pensar, tornando-se ativo na construção do 

seu próprio conhecimento.  Os estudantes em contato com o ensino híbrido aprendem 

na prática, promovem discussões e recebem o feedback imediato, contribuindo para 

um resultado rápido de suas ações com a finalidade de reparar seus pontos de 

melhoria de maneira mais eficaz.t 

 

9. Avaliação do PP: 

 

 O Projeto Pedagógico do Colégio Regina Coeli será flexível tendo em vista 

reflexões coletivas sobre o cotidiano escolar: discussões sobre as atividades 

realizadas, as preocupações, as possibilidades, os limites, as alterações na legislação 

oficial, com confronto de posições e decisões coletivas. 

 Visando assegurar a democratização do processo de tomada de decisões, o 

PPP será avaliado ao final de cada semestre letivo, contando com a participação de 

todos os seguimentos do Colégio: Direção, Secretaria, Tesouraria, Supervisão, 

Biblioteca, Informática Educacional, Almoxarifado, Orientação Religiosa, Orientação 



Educacional, Coordenação Esportiva e representantes dos Conselhos de Professores, 

Pais e de Classe. 

 Na oportunidade, o Diretor coordenará a atividade, de modo que cada 

representante apresente uma análise do seu desempenho à luz dos objetivos e da 

linha de trabalho apresentada no PP, de acordo com suas atribuições, decidindo-se 

coletivamente sobre o prosseguimento das ações, os ajustes e/ou as alterações a 

serem introduzidas, as alianças a serem celebradas. Este momento avaliativo deve 

centrar-se na clareza dos objetivos, voltados para o sucesso da aprendizagem e para a 

formação integral do educando. 

 Assim estarão todos preparados para prosseguirem atuando, de modo 

integrado, em busca dos objetivos educacionais. 

 

 

Limoeiro, 15 de junho de 2021. 
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