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abril de 2019.

À Comunidade Santa Maria,
Frente às mudanças em todos os países do mundo, o papel social e
político da educação, inclusive da educação formal, dentro e fora das
instituições, vem sendo revisto.
No Brasil, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), a qual define os conhecimentos e as habilidades que
os alunos devem adquirir, delimitando-os, da Educação Infantil até o final do
Ensino Médio.
Compete, então, à Escola se organizar para garantir que as delimitações
contidas na BNCC ocorram – independentemente das reais condições. Ou seja,
da real condição da equipe de profissionais de educação, das suas formações
acadêmicas e experiências anteriores, das instalações e equipamentos
institucionais. Isso, sem falar dos elementos mais óbvios do contexto escolar,
que embora bastante significativos, não foram considerados no desenho
proposto pela BNCC.
Neste processo de implementação, cada escola deverá ter um referencial
básico, bem definido e claro, o qual possibilite a coordenação e a integração de
múltiplas formas.
É preciso entender que qualquer plano começa com perguntas
essenciais, como: “Quem somos?”; “O que almejamos alcançar através da
Educação no Colégio Santa Maria (com os atuais e futuros alunos)?”; “Como
produzir uma organização sistêmica e em sinergia entre alunos, professores,
gestores, pais e comunidade?”; “O que modificar, eliminar e reforçar?”.
O nosso Projeto Político Pedagógico (PPP) é único e se aplica a este
Colégio. Foi elaborado a partir de 70 anos de sonhos, exigências, experiências,
estudos (pedagógicos, sociais, psicológicos e científicos), continuados e
intensificados nos últimos três anos. Os textos que compõem o Projeto foram
redigidos, criticados, revisitados por professores e especialistas em educação,
nas vertentes pedagógicas e neurocientíficas, aplicadas à aprendizagem.
A partir dos textos revistos e dos referenciais neles contidos, iniciaremos
a fase do diagnóstico e planejamento efetivo. Imbuídos de coragem,
competência, humildade e generosidade formularemos o diagnóstico daquilo
que já fazemos, bem como formularemos novos planos de ação, a fim de
descrevermos e implementarmos um currículo relevante para o hoje e o
amanhã de nossos estudantes, de acordo com as diferentes faixas etárias.
Convidamos e convocamos a todos os nossos leitores ao embarque nesta
emocionante e importante teia de aventuras.
Sister Diane Clay Cundiff, CSC
Diretora Geral

Sister Anne Veronica Horner Hoe, CSC
Vice-diretora Geral
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A - MARCO FILOSÓFICO
I
DECLARAÇÃO DA CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DA SANTA CRUZ
Nós, Irmãs da Santa Cruz, participantes da missão de Jesus, alegramo-nos em
ser uma congregação internacional e intercultural que é, ao mesmo tempo,
um dom e um desafio: para nós, para a Igreja e para o mundo. Imersas em um
mundo de violência que está destruindo a dignidade humana e a criação, é
nossa responsabilidade trabalhar para implementar uma cultura de paz e nãoviolência.
Como mulheres de compaixão e esperança, com profunda confiança na Divina
Providência e com zelo pelo Evangelho, somos chamadas a:
 aprofundar nossa compreensão e apreciação de diferentes culturas,
realidades e pessoas, para vivermos nosso carisma e identidade da Santa
Cruz mais plenamente.
 comprometermo-nos a um estudo renovado dos nossos documentos
congregacionais, especialmente as Constituições.
 desenvolver habilidades, capacidades e imaginação, levando-nos a uma
conversa mais profunda sobre a nossa identidade, as nossas semelhanças
e as nossas diferenças, que nos conduzam a uma transformação de
mentes e corações.
Para melhorar e facilitar as formas de governo e a liderança em todos os
níveis, para o bem da nossa vida e missão, somos chamadas a:
 fortalecer a nossa compreensão da responsabilidade mútua entre os
membros e a liderança, incluindo a comunicação, senso de pertença e
responsabilidade.
 esclarecer os papéis e responsabilidades das líderes.
 promover e ampliar uma atmosfera de colegialidade e de subsidiariedade,
incluindo a capacidade de discernimento, diálogo e tomada de decisões.
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II
CARISMA EDUCACIONAL DA CONGREGAÇÃO DA SANTA CRUZ
O carisma da Santa Cruz é preparar o mundo para tempos melhores
do que o nosso, através da educação. A tarefa dos educadores é
formar jovens em conformidade com Cristo, pois a sociedade tem uma
necessidade maior por pessoas de valores. Apressem-se então:
assumam este trabalho de ressurreição, nunca esquecendo que o fim
especial do nosso Instituto é, antes de tudo, santificar os jovens,
porque estes alunos que agora frequentam a nossa escola são os pais
do futuro, os pais de gerações futuras, cada um dos quais carregando
dentro de si, uma família.
Nós sempre devemos colocar a educação lado a lado com o ensino; a
mente não será cultivada, à custas do coração (Educação Cristã de Pe.
Basile Antônio Moreau).

III
MISSÃO
Proporcionar uma educação com excelência acadêmica e valores
cristãos, que promova a aprendizagem do educando, o qual
descobre, constrói e transforma os saberes, por meio da reflexão
de si com o outro, das vivências coletivas, da dialética e da
atuação cidadã.

IV
VISÃO
Ser referência de instituição de ensino — aprendizagem que, em
comunidade, forme cidadãos críticos, éticos e solidários, para
atuar e transformar a realidade social.
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V
ESPIRITUALIDADE
A nossa missão e carisma clamam pela promoção da excelência acadêmica,
associada ao desenvolvimento da espiritualidade, entendendo espiritualidade
como um caminho que nos leva ao reencontro com o que há em nós de mais
sagrado, com a riqueza manifestada nas relações interpessoais e, por fim, com a
força de Deus que alimenta nossa existência.
Ao voltarmos o olhar para nós mesmos, redescobrimos a imagem de Deus que
havia sido esquecida. Esse reencontro promove a fé, conduzindo-nos a um
momento de misericórdia, perdão e reconciliação.
Esta espiritualidade orienta nossas ações, convertendo-as em movimento de
construção de uma vida plena.
Uma vez que a espiritualidade recebe essa compreensão abrangente, ela supera
o conceito de religião, pois tais propósitos manifestam uma “religiosidade”
intrínseca ao ser humano, alimentando nossos anseios, direcionando-os para a
construção de uma sociedade mais justa e fraterna1.
Vivemos tempos de mudança como nunca antes se viu na história da
humanidade. A sociedade contemporânea caminha em um ritmo frenético, sem
ter tempo para perceber o que de fato é importante. Avanços tecnológicos
aplicados a todas as esferas da vida convivem com incertezas produzidas pelos
efeitos de um mundo marcado pela desigualdade social que se manifesta em
escala local ou mundial.
A desnutrição espiritual, ética e moral que caracteriza esse momento, expõe as
nossas fragilidades como sociedade.
A violência com que tratamos o Planeta e suas reservas naturais revela a presença
do egoísmo e do individualismo em detrimento da harmonia e da comunhão. A
extinção em massa que nossa intervenção na natureza colocou em marcha é um
tema inquestionável. A alteração do clima, o aquecimento dos mares e sua
elevação, a poluição do solo, do ar e dos lençóis freáticos faz com que tenhamos
que nos preocupar com a sobrevivência da vida na Terra.
No campo das relações humanas, a sociedade contemporânea aposta pela
brevidade e pela cultura do descarte. Não se estabelecem vínculos duradouros.
O outro é visto como um mal necessário, mantido por perto para o deleite e
usufruto pessoal.

1

Papa Francisco – Carta Encíclica “Lumen Fidei”, nº 51.
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Os mais pobres 2 são massacrados por um sistema econômico excludente. Os
textos proféticos e as parábolas e discursos de Jesus presentes na Bíblia nos
relatam episódios que nos fazem perceber que essa exclusão se perpetua no
tempo e no espaço. O acesso àqueles direitos básicos que garantem uma vida
minimamente digna lhes é negado3.
A espiritualidade, força motriz que impulsiona nossa práxis, dialoga com esse
novo tempo. Ela se renova a cada instante para que, mesmo em um mundo tão
conectado e plural, repleto de possibilidades, o aluno experimente a plenitude da
transcendência que vive dentro dele.

2

GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação: Perspectivas. São Paulo: Edições Loyola, 2000. p. 347 –
359.
3
Bíblia Sagrada: Amós 5, 10 - 13
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B - MARCO SITUACIONAL
O marco situacional relevante para o Colégio Santa Maria leva em consideração
os aspectos sociais, econômicos, políticos, religiosos, ambientais e culturais que
regem a contemporaneidade em um mundo interligado globalmente e ao mesmo
tempo fragilizado no que se refere aos princípios humanos e à vida planetária.
A globalização, enquanto processo, traz como consequência um conjunto de
transformações vividas mundialmente na economia, cultura, política e
sociedades alavancadas pelas relações entre técnica e poder.
Ao analisar-se o atual contexto globalizado são constatadas visões estereotipadas
e, por vezes, ensimesmadas em modelos pré-estabelecidos que não levam em
conta o dinamismo das transformações sociais e culturais. Novas formas de ver e
de estar no mundo impõem rupturas intencionais nas noções tradicionais de
família, de Estado, de preservação ambiental, de religiosidade, de educação, de
tecnologia, de aluno, produzidas de forma padronizadas e estanques dentro do
modelo ocidental.
Nesse contexto, a família, enquanto construção histórica e social é entendida
como tendo um caráter mutável. Sua articulação abarca variáveis como renda,
valores socioculturais, padrões e normas, espelhando as expectativas que nesta
sociedade são guiadas por anseios neoliberais, que prezam a meritocracia, o
status e a segurança, baseada em padrões heteronormativos, que rejeitam e
desconsideram o conjunto de minorias.
Há ainda debates e questionamentos quanto à toda forma de preconceito que
considera e valoriza a diversidade e a complexidade das atuais relações sociais,
que desvendam inúmeras outras possibilidades para a vida em comum, tais
como: uniões múltiplas, homoafetivas, casamentos tardios, produções
independentes, famílias estendidas e/ou com novas composições, múltiplos
núcleos familiares, entre outras.
Com relação ao processo econômico, a globalização tem gerado a integração
entre regiões geográficas na estruturação da produtividade global, permitido
pelas inovações tecnologias de produção, comunicação, informação e
movimentação.
Como processo político tem alimentado o modelo neoliberal, que se alinha ao
interesse dos grandes grupos empresariais e das nações hegemônicas, se
mantém a desigualdade social, uma vez que se atende aos interesses do grande
capital em detrimento dos países e comunidades menos privilegiadas.
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Por outro lado, no campo das possibilidades de trocas culturais e emergência de
novas experiências democráticas, constituem-se movimentos de contraglobalização, que lutam contra os efeitos perversos da globalização hegemônica
e são orientados para a solidariedade e o bem comum. Apesar de distintos, os
processos de globalização e contra-globalização são complexos e, por vezes
confundem-se.
Nesse sentido, Boaventura de Sousa Santos (2001), entende como globalização,
a teoria de Gramsci 4 , no que tange aos conceitos de hegemonia e contra
hegemonia, incorporando os conflitos gerados pelos processos dinâmicos de
transformação dos Estados, da economia, das sociedades e das culturas.
É fato que as relações tornaram-se mais complexas, fluidas e, embora,
complementares, não são harmônicas. Sem a dicotomia capitalismo x socialismo,
que correspondeu ao período da Guerra Fria, hoje as disputas e embates estão
presentes entre blocos econômicos, países desenvolvidos e em desenvolvimento,
Norte e Sul/Leste e Oeste. Há momentos de refluxo, de tensões, seja pelas
correntes migratórias (em fuga por refúgio e trabalho), por instabilidades
políticas, guerras ou pelo fim da sazonalidade dos produtos agrícolas.
Nessa perspectiva, é fundamental abordar-se as novas compreensões de tempo
e espaço; avanços tecnológicos propiciaram o aumento da velocidade nos meios
de transporte, a rapidez e a instantaneidade das informações, o encurtamento
das distâncias.
A lógica neoliberal de Estado mínimo evidencia a diminuição/restrição de
responsabilidades do poder público e consequente transferência para a iniciativa
privada, cujo acesso é questionável. A percepção desse processo dá-se nos
serviços prestados em setores que antes pertenciam à esfera estatal: saúde,
educação e segurança, dentre outros.
Soma-se a tal cenário no âmbito nacional a necessidade de colocar em pauta
questões como a reforma política e tributária, o que implicaria reestruturar
espaços hegemônicos de poder, que seriam desigualdades e discriminações,
invisibilidades, indiferença e apatia na sociedade. As tentativas que intencionam
A hegemonia, segundo Gramsci, seria a capacidade de um grupo social unificar em torno de seu
projeto político um bloco mais amplo não homogêneo, marcado por contradições de classe. O
grupo ou classe que lidera este bloco é hegemônico porque consegue ir além de seus interesses
econômicos imediatos, para manter articuladas forças heterogêneas, numa ação essencialmente
política, que impeça a irrupção dos contrastes existentes entre elas. Fonte:
4

Costa, R. da G.R. “Antonio Gramsci e o conceito de hegemonia.” Instituto Caio Prado Jr. – IC, P,
V1, 2014.
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reparar dívidas históricas, por meio de políticas afirmativas, não podem ser
entendidas como mero assistencialismo, desconsiderando-se que inexiste
igualdade de acesso.
Ao ampliar-se a análise para a esfera econômica, os reflexos da globalização
tendem a naturalizar situações de pobreza, oriundas da má distribuição de renda,
alimentação, acesso à educação, à saúde e ao lazer, deturpando o sentido do
direito e, em contrapartida, reforçando a expectativa de conquista de privilégios
para determinados grupos sociais. Combativas a essa realidade, iniciativas de
trabalho colaborativo como o voluntariado podem emergir como força
mobilizadora de transformações sociais.
Outro elemento da globalização é a busca por realização pessoal, que gera um
consumismo exacerbado; no que tange à cultura, os apelos midiáticos
evidenciam a perversidade do sistema capitalista ao estimular a (falsa) ideia de
necessidades, corroborando para comportamentos individualistas (necessidade
de poder, projeção, consumo, atenção). Constata-se, com perplexidade, que a
sociedade civil apropria-se de sua nova identidade – mercado consumidor –
vinculando a noção de cidadania à capacidade de consumo, sobrepondo-se ao
valor de alteridade (sacrifício pessoal para o bem comum). Nessa lógica, afetos e
relações passam a ser produtos consumidos, em relação de dependência que
mercantiliza e as desumaniza.
A função reguladora do Estado, que deve estar a serviço da maioria, vai sendo
confrontada e, paulatinamente, recursos e produtos são quase que
integralmente destinados aos interesses empresariais, o que contribui para a
concentração de riquezas e aumento da pobreza, globalmente.
A questão ambiental também vem assumindo novos contornos relacionados ao
processo de globalização econômica. Os impactos ambientais advêm,
principalmente, das características dos sistemas produtivos e dos hábitos de
consumo que desencadeiam. A exploração e patenteamento de recursos
ambientais, a geração de lixo e sua destinação, a ocupação urbana sem
planejamento ou a intensificação do aquecimento global relacionada ao uso de
combustíveis fósseis são exemplos de ações com forte impacto na qualidade de
vida das populações humanas e de outros seres vivos e colocam em risco a
viabilidade de gerações futuras.
As grandes corporações instalam atividades produtivas em locais onde exercem
o controle sobre a qualidade de vida, impondo um funcionamento orientado, não
em função das necessidades humanas, mas de interesses próprios e do lucro,
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desconsiderando o contexto econômico, social, político e cultural mais amplo em
que se inserem.
Embora o modo de produção e de consumo fundamentado na lógica de
acumulação ilimitada, no desperdício, no consumismo e na exploração dos
recursos naturais com fins lucrativos imediatistas não se estenda a todo o
planeta, é prejudicial à sua sustentabilidade.
Os ecossistemas não devem ser entendidos como fontes inesgotáveis de energia
e matéria-prima e como recipientes dos dejetos produzidos pelas atividades
industriais, agrícolas e urbanas. Assim, como os processos de globalização, os
problemas socioambientais não se restringem a limites territoriais, exigindo
ações colaborativas, integradas e transnacionais para possibilitar um
desenvolvimento sustentável em nível planetário, dando significado ao conceito
de comunidade global, orientada por valores de solidariedade e de cidadania
ampliados para além das fronteiras nacionais. Deve-se buscar um modelo de
desenvolvimento que viabilize o crescimento, com real distribuição de recursos
para o atendimento das necessidades básicas das populações, para a
racionalização do uso de energia, para o desenvolvimento e a adoção de
tecnologias limpas e para a incorporação de critérios ambientais nas decisões
econômicas. As questões relacionadas aos direitos humanos, democracia e meio
ambiente referem-se à intervenção de instâncias de responsabilidade e de
regulação global, além de ações efetivas de grupos de resistência. Ou seja, uma
“democracia ambiental”, entendida como o direito de todos consumirem
igualmente os recursos naturais não é ecologicamente viável.
Essas ações encontram muitas vezes, entraves na banalização da problemática
ambiental, pelos diferentes meios de comunicação, que se limitam ao enfoque
preservacionista superficial, não considerando as desigualdades econômicas e
políticas que regulam o acesso aos recursos naturais, base material do
desenvolvimento industrial e humano.
Assim, a preservação do meio ambiente constitui desafio estratégico no mundo
contemporâneo, pois estamos diante de fenômenos que apontam para nós como
protagonistas do desate: o nó do esgotamento dos recursos naturais, o nó da
injustiça social. Ou mudamos ou nos autodestruímos.
Como se dará a participação da sociedade, a representação de interesses e a
gestão ambiental, dadas as limitações impostas pela globalização hegemônica?
Há uma tendência que tende a minimizar a importância das ações individuais e
cidadãs e atribuir às instituições, a responsabilidade pela degradação ambiental.
Contudo, as instituições não são entidades abstratas, mas agrupamentos de
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pessoas voltadas para desempenhar determinadas funções na sociedade. Serão
éticas e responsáveis se forem constituídas por cidadãos éticos e responsáveis. E,
os cidadãos assumirão com responsabilidade seu papel individual e coletivo se
forem preparados e conscientizados para interferir ativamente na reorientação
dos modelos de desenvolvimento e seu impacto na sustentabilidade econômica,
social e ambiental.
A escola, alinhada ao contexto industrial do século XX e influenciada pelas
ideologias neoliberais que a encaram como empresa, tem assumido um papel
tecnicista, subordinando-se à organização racional dos meios visando à eficiência
e à eficácia.
Ao desconsiderar as modalidades educativas não formais às quais os estudantes
estão intensamente expostos, a escola parte da premissa que ocupa a
centralidade no processo de construção do conhecimento e adota um enfoque
instrucionista e autoritário centrado no professor, em que os saberes são
compartimentalizados em disciplinas, que cada vez mais têm se mostrado
insuficientes, isoladamente, para explicar uma realidade complexa, portanto
sistêmica e não linear.
Para assegurar um pretenso “domínio” de conteúdos conceituais, as escolas têm
adotado uma metodologia que recorre às estratégias baseadas na memorização
e na repetição, incorporando as linguagens e tecnologias da informação, com as
quais o aluno tem grande intimidade, de modo pobre, cerceando a criatividade
e, sobretudo, desconsiderando as diferentes trajetórias de aprendizagem dos
estudantes, bem como pontos de vista diversos. Esta visão restrita de aluno, que
desconsidera a espiritualidade do jovem e suas nuances/manifestações, e mal se
limita às habilidades cognitivas, ignora outros aspectos essenciais para a
compreensão da integralidade dos sujeitos, como suas habilidades
socioemocionais, reforçando um significativo risco de homogeneização.
Em pleno século XXI, nativos e imigrantes digitais, embora com diferenças
marcantes, interagem dinamicamente porque as tecnologias digitais têm se
popularizado e atingido um número crescente de pessoas e, com aplicativos cada
vez mais autoexplicativos; mesmo aqueles que não nasceram na era digital
podem desenvolver habilidades necessárias para virem a se apropriar desses
recursos tecnológicos e midiáticos.
O trabalho educativo com crianças, jovens, adultos e idosos exige uma constante
ressignificação do saber escolar. É fato que as gerações mais jovens caminham a
passos largos com o uso de tecnologias, a começar pelos celulares e seus
aplicativos, passando por softwares e games bastante sofisticados. No entanto,
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por receio, falta de informação ou de formação continuada, percebe-se uma
subutilização dessas ferramentas, a despeito de sua generalizada popularidade.
Tais recursos podem favorecer a troca, a participação e a cooperação, reduzindose distâncias e quebrando tabus que ainda persistem com a “demonização” do
uso do computador, da tecnosfera comunicativa.
Esse é um dos principais desafios da contemporaneidade: trazer novas
perspectivas para o uso da internet e seus recursos, estando atentos às
tendências futuras da tecnologia e enxergando possibilidades de seu uso, seja em
ambientes públicos, seja em espaços privados, atuando como produtores de
valores e culturas digitais, e não como meros consumidores, é meta
inquestionável.
O mercado de trabalho, a mídia e a tecnologização podem ser responsabilizadas
pela tendência do sujeito em buscar, atualmente, respostas acabadas, objetivas,
rápidas, enfim, práticas. Trata-se de uma necessidade frenética pela eficiência
técnica, pela novidade permanente. Em contrapartida, o que é mais profundo,
subjetivo, enraizado nas tradições e culturais, filosófico, é sumariamente
expurgado. Se o sujeito não tiver disposição, capacidade ou acesso a todo esse
aparato, ocorrerá a sua exclusão, ou seja, ele será posto à margem, perdendo,
desta forma, o direito de desfrutar os prazeres oferecidos pelas tecnologias
eletrônicas e digitais.
A informatização, ao lado da tecnologização, produzem, ao mesmo tempo,
sedução (contribuindo para uma aparente "evolução"), alienação, dada sua
rápida obsolescência, seu imediatismo raso (do ponto de vista conceitual) e
manipulação midiática voltada aos interesses dos grupos hegemônicos.
Inserida nesse contexto, pode-se dizer que a escola ainda tem produzido sujeitos
pouco competentes para pensar, perceber e estabelecer as relações entre
saberes que caracterizam a construção do conhecimento. Sua ação educacional,
desvinculada do ideal de igualdade de direitos, desconsidera desigualdades
culturais, étnicas, religiosas, políticas e de gênero, chegando mesmo a atuar como
produtora e amplificadora dessas.
Além de fragmentados na forma de organizar os conteúdos, os sistemas
educacionais são obsoletos na estrutura. Organizam o espaço e o tempo de forma
fragmentada, marcada pela segregação de alunos por idades e espaços, pela
organização de uma grade horária rígida e limitadora e pela estrutura hierárquica,
que privilegia normas disciplinadoras para garantir um ambiente supostamente
favorável para a aprendizagem, em detrimento de práticas emancipatórias que
propiciem e desenvolvam experiências de conhecimento.
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O resultado dessa concepção fragmentada de forma e conteúdo é o trabalho
escolar alienado, sem sentido para educadores e educandos, e um corpo discente
submisso, progressivamente resistente, desinteressado e desmotivado – fortes
indicativos do esgotamento do modelo vigente, que responde aos interesses do
sistema com proposições mais pragmáticas, valorizando resultados imediatistas
e menos reflexivos.
Esse fracasso também se expressa nos resultados insatisfatórios dos alunos,
gerados por um sistema de avaliação seletivo e classificatório, que valoriza o
conteúdo conceitual e o produto, em detrimento do processo, e que é
caracterizado por avaliações que privilegiam a memorização e a reprodução e não
a busca de relações verdadeiramente significativas. Avaliações orientadas para a
exclusão, que tratam o erro como problema e não como ponto de partida para a
investigação e construção do conhecimento. Dessa forma, ao invés de estimular
o sucesso, selecionam baseadas no fracasso, elitizando aquilo que é de direito de
todos.
Ao final do processo, “sobrevivem” como bem-sucedidos, aqueles que melhor
reproduzem o que lhes foi apresentado. Dessa forma, a escola, por meio dos
alunos, consegue atender às expectativas das famílias, que, encaradas como
clientes na lógica neoliberal, reduzem-na a uma mera prestadora de serviços,
abrindo mão de seu papel ideológico na transformação social.
Esse quadro aponta para a urgente revisão de currículos, concepções e maneiras
de ensinar, passando de um paradigma fundamentado na qualificação para um
paradigma centrado na construção de competências para o exercício da
cidadania, pensando a escola a partir de um projeto de esperança que se
consolida em uma sociedade democrática e justa.
No cenário acadêmico, que inclui uma formação inicial docente em que a teoria
é desvinculada da prática e deficiente no que tange à didática, prevalece o ensino
estruturado na fragmentação curricular especializada, centrada em
conhecimentos conceituais e que privilegia um olhar disciplinar e estanque,
derivado de uma visão já superada da Ciência cartesiana. Esta abordagem
desconsidera a multidimensionalidade e interdependência entre fenômenos,
preferindo a compreensão da realidade de forma parcial e analítica à síntese, o
pensamento linear em oposição ao pensamento em rede e a valorização das
certezas e das verdades absolutas, em detrimento do reconhecimento, a
incorporação das incertezas à apreensão do real.
Além disso, frequentemente não relaciona teoria e prática e se desconsidera o
contexto em que os fenômenos ocorrem, distanciando a aprendizagem do
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cotidiano ou criando contextualizações artificiais e sem significado. De uma forma
ou outra, o observador é distanciado das situações analisadas, como se não
estivesse inserido no mesmo contexto. Educar no mundo de hoje exige o pensar
e o agir como uma relação sistêmica, ampliando a consciência do agir sobre o
mundo.
É importante então, que a escola se efetive em espaço de constante
desenvolvimento docente e discente, fornecendo insumos e promovendo o
protagonismo dos diferentes sujeitos do processo educacional.
De nada adiantará o redirecionamento das formações iniciais e o investimento da
escola em formação continuada, se não houver um movimento consciente e
permanente dos docentes no investimento em seu cabedal profissional.
Frente a isso, terão sucesso em sua missão, sistemas educacionais que primam e
prezam ações diferenciadas e, sobretudo, não temam desvincularem-se de
padrões e exigências estabelecidos pelo status quo, oferecendo soluções
inovadoras para os desafios postos. Mais que uma utopia, esse processo
configura-se como uma transformação irreversível, já em curso, da qual nenhuma
escola deveria furtar-se.
Tal transformação requer pressupostos e procedimentos renovados de gestão,
que valorizem a diversidade e promovam a participação de toda a comunidade
escolar na tomada de decisões e de tudo que envolve seu projeto político
pedagógico: “(...) Assim referenciada, a gestão democrática constitui-se em
instrumento de luta em defesa da horizontalização das relações, de vivência e
convivência colegiada, superando o autoritarismo no planejamento e na
organização curricular. Pela gestão democrática, educa-se para a conquista da
cidadania plena, mediante a compreensão do significado social das relações de
poder que se reproduzem no cotidiano da escola (...)” 5
A complexidade dos problemas da contemporaneidade caracteriza-se por sua
dimensão planetária, pela crescente velocidade e imprevisibilidade das
transformações, pela multiplicidade dos fluxos e por sua multidimensionalidade.
Nesse cenário, o desafio que se impõe é de articular as infinitas informações
recorrendo a uma forma de pensar e entender as problemáticas, que opera na
perspectiva de um todo, ao mesmo tempo coerente e repleto de contradições e
antagonismos, encarando-os como complementares. Tais desafios reiteram a
necessidade de repensar a concepção de saber que fundamenta o modelo escolar
vigente, considerando a incorporação das dualidades fragmentação-integração,
5

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. MEC, RESOLUÇÃO CNE/CEB 4/2010, p.
56.
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unidade-multiplicidade e certeza-incerteza, na ação educacional. Mais que uma
simples mudança de conteúdos ou uma reformulação de disciplinas, trata-se de
uma reforma paradigmática que reconheça, acima de tudo, o conhecimento
como elemento de transformação pessoal e social, além do desenvolvimento de
outras dimensões para o ser humano.
Esse quadro requer debate e problematização da globalização para além da sua
caracterização ideológica e requer ainda desvelar os limites que comprometam o
processo educacional.
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C - MARCO PROPOSITIVO
CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO
A Educação é um processo permanente da condição
humana, ocorrendo no decurso da vida, na e pela
relação com o mundo. É nesta relação interconectada
que o contexto social e o sujeito se constituem.
Assim, a educação deve propiciar o conhecimento
crítico e construtivo dessas instâncias, bem como a
análise desta relação em sua complexidade, para
assegurar um saber emancipatório que produza e
modifique as relações estabelecidas entre os sujeitos,
e proponha intervenções que possam superar a
desigualdade e a desumanização, gerando a
criticidade e o desenvolvimento da espiritualidade
(entendido aqui como ‘o que há em nós de mais
sagrado’, alimentado com a força de Deus). A ligação
com o sagrado, que é inviolável, no contexto da
educação, fortalece a construção da humanização e
da civilização.
É necessário reconhecer que, além de ser um direito do cidadão, o acesso à
Educação significa constituir aprendizados, tanto no âmbito formal quanto no
não formal, embora seja importante ressaltar que não há oposição entre as duas,
pois ambas estão inseridas num contexto de intencionalidades.
Todavia, a educação não formal normalmente possui um currículo espontâneo;
permitindo tempos e espaços mais flexíveis para os processos de aprendizagem;
e atualmente este conceito tem sido ampliado, considerando-a como ‘a educação
ao longo de toda a vida’.
Já, a educação formal, ocorre principalmente nas instituições educacionais, que
escolhem seus pressupostos filosóficos e epistemológicos. É marcada pela
formalidade e pelo estabelecimento de um currículo definido pela instituição, o
qual deve respeitar as diretrizes nacionais prescritas pelos órgãos
governamentais.
Os contatos e diálogos entre a Educação formal e a não formal têm sido cada vez
mais favorecidos pelas novas tecnologias da informação, que têm gerado novos
espaços de conhecimento, permitindo que os processos de conhecer e aprender
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extrapolem as salas de aula e favoreçam que o educando e o educador
desenvolvam posturas diversificadas frente ao conhecimento.
A Educação precisa se ver na era planetária, o que exige que tenhamos um olhar
e uma prática voltados para compreender o contexto, cujos sistemas e processos
– políticos, sociais, religiosos, econômicos, étnicos, entre outros – interagem e se
retroalimentam.
A Educação de qualidade desenvolve maneiras de pensar – criativas e inovadoras
– que permitem compreender a complexidade da era globalizada, a incerteza
humana e a possibilidade dos saberes, aspirando pela multidimensionalidade da
ciência e para as soluções dos desafios globais.
Para tanto, a Educação deve ser entendida na perspectiva da sua prática social,
situada em uma realidade que engloba aspectos valorativos, políticos, culturais e
econômicos que permeiam a vida das pessoas.
Assim, necessita compreender a complexidade que o contexto contemporâneo
exige; romper com uma visão fragmentária do conhecimento e do próprio ser
humano, religando-os e reconhecendo que, na essência, o humano é parte do
Planeta.
A Educação ao compreender a complexidade da era planetária, a incerteza
humana e a possibilidade dos saberes, aspira pela multidimensionalidade da
ciência.
Portanto, é no espaço escolar que a aprendizagem é favorecida na busca
constante pela elaboração de diversos pontos de vista, o que permite a reflexão.
É urgente que se paute na problematização, ou seja, na observação da realidade
e dos problemas vigentes, gerando dúvidas, equilíbrios e desequilíbrios
cognitivos; valorizando as experiências concretas; refletindo, questionando e
analisando as questões humanas e suas relações com o mundo.
Para que isso ocorra, a Educação se pautará na aprendizagem significativa,
reconhecendo que o aprendizado não ocorre de forma linear, mas a partir de
novas conexões e redes, que permitirão a emergência da criatividade e a
resolução de problemas.
Nesse sentido, é importante reconhecer o ato de conhecer e aprender como
‘autopoiético’ (cria e se recria na interação, na reflexão, na transformação) e
auto–organizativo.
Cabe à escola, então, cada vez mais a função de condutora dos processos de
aprendizagem, fazendo com que a partir das vivências e experiências
significativas, das relações de descoberta e investigação, os saberes sejam
construídos como momentos de análise dos conhecimentos previamente
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aprendidos, propiciando ao educando a ampliação desses, a pesquisa, a
argumentação, o raciocínio, a aplicação e resolução de problemas e a criticidade,
de forma a aprender de maneira autônoma e se apropriar da cultura em seu
sentido pleno, da qual fazem parte os valores construídos historicamente, dentre
eles a democracia.
É fundamental que o estudante desenvolva a vontade política e a atitude crítica
do seu fazer.
Dessa maneira, o educando será o principal sujeito de seu processo educativo,
desenvolvendo a postura crítico-emancipatória e a corresponsabilidade por seu
processo formativo.
Ao educador, caberá reconhecer os conhecimentos já construídos pelos
educandos, compartilhar, apresentar e provocar novas situações, novos
contextos e problemas, que possibilitarão o trabalho de continuidades e rupturas
dos saberes e a emergência de outros.
A escola como importante espaço formativo, se reconhece como parte deste
contexto complexo, assumindo um duplo movimento de disseminar os
conhecimentos historicamente construídos pela humanidade, ao mesmo tempo
em que os questiona e os reconstrói nas relações com os outros: sujeitos, objetos
e consigo mesma.
A escola, portanto, valoriza os questionamentos, os problemas, pois são eles que
geram a inquietude, abalam e tencionam, levando ao reconhecimento da
herança cultural, e a escolha e criação de novas formas de se viver e de se
relacionar, pautadas na justiça social, no exercício da democracia e na promoção
da paz.
Corroborando esta ideia, as recentes mudanças ocorridas na Educação brasileira,
gestadas nos debates e discussões da Constituição Cidadã de 1988, que se
consolidaram na aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei
9394/1996), nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica,
de 2013 o Plano Nacional da Educação de 2014 e na Base Nacional Comum
Curricular (2017), estabeleceram como principal objetivos e metas da educação
o desenvolvimento da cidadania.
O Colégio Santa Maria, com base nos valores cristãos e nas contingências atuais
da sociedade, considera a educação do ponto de vista da ética e da reflexão crítica
para se projetar no aprimoramento do pensar e da prática educativa para a
construção efetiva de uma sociedade justa, com base na igualdade e na
fraternidade entre os seres humanos. No seu fazer político-pedagógico, assume
o papel de mediador de jovens cidadãos com competências e habilidades para
atuar na sociedade, de acordo com as novas necessidades do século XXI.
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I
EDUCAÇÃO PARA e PELA CIDADANIA PLENA
A concepção de cidadania como algo individual tem regras genéricas, pois trata
do direito unilateral à liberdade de consciência, de expressão e de propriedade;
com foco restrito no direito ao sufrágio (voto) e no direito do consumidor.
Essa concepção adquire maior dimensão se considerarmos seu significado mais
democrático e coletivo; se ampliam as necessidades do cidadão em participar das
decisões, o direito à vida, à paz, à dignidade humana e à justiça social. Assim, as
transformações da produção econômica e social devem considerar ainda a
equidade entre os cidadãos e possibilitar a sua inclusão crítica ao mercado de
trabalho.
Portanto, a cidadania neste sentido mais pleno abrange além das liberdades
individuais, a igualdade, o respeito, a solidariedade e o diálogo; bem como o
convívio respeitoso com as diferenças étnicas, de gênero, orientação sexual,
religiosa e política, dentre outras. Considera a reciprocidade e a responsabilidade,
na perspectiva individual e coletiva. O cidadão tem o dever e o direito de
participar e intervir na construção de uma sociedade, consciente de que suas
ações, isoladas ou não, impactam a vida em comunidade, olhando para o mundo
não apenas dentro de si.
A escola constitui um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da
cidadania, e nesse sentido enquanto processo, a educação para e pela cidadania
visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autônomas, solidárias,
que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito
pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.

QUESTÃO FUNDAMENTAL
O Colégio Santa Maria defende a educação
para e pela cidadania plena, que
proporciona aos sujeitos, a construção de
conhecimentos, vivências e experiências
fundamentais, para que atuem na
transformação de si, da comunidade e do
planeta onde vivem.

Projeto Político Pedagógico - 2 de abril de 2019

24

II
PAPEL POLÍTICO e EDUCACIONAL DO COLÉGIO
A sociedade liberal se baseia na igualdade formal, estruturada na ideia de que
todo sujeito é igual perante a lei, que todos são livres e com as mesmas
oportunidades. Nesse contexto, a escola brasileira assume o papel de promotora
e equalizadora das oportunidades, atestando simultaneamente as habilidades
específicas e os méritos que justificam os privilégios e as desigualdades sociais.
O CSM considera a necessidade de constituir-se em espaço de experiência,
vivência, análise e crítica, que fomente a construção de projetos pessoais
significativos. Com o conhecimento construído na escola e por meio da interação
social que ocorre fora dela, o aluno acessa os saberes constituídos culturalmente
e passa a ter a possibilidade de apropriação de instrumentos capazes de tornar a
sua participação social efetiva, militante, emancipatória e transformadora.
Assim, o Colégio Santa Maria assume um papel político/educacional contra a
reprodução da realidade posta pela cultura da indiferença, do consumismo e do
individualismo, ao propor e viabilizar seu crescimento e mudanças sociais que
questionam o “status quo”.
O CSM, portanto, explicita seu posicionamento, suas intencionalidades e formas
de atuação, ao estabelecer uma educação para e pela cidadania plena, que visa
contribuir para a formação de pessoas éticas, responsáveis, autônomas,
solidárias e engajadas, que exercem os seus direitos e deveres em diálogo com
os outros e assumem uma postura democrática, pluralista6 e crítica, tendo como
referência os valores dos direitos humanos e cristãos.
QUESTÃO FUNDAMENTAL
O Colégio Santa Maria tem um papel
político/e educacional, cuja intencionalidade
é promover uma educação reflexiva, crítica e
democrática, pautada nos valores dos
direitos humanos e cristãos.

Pluralista: aquele que reconhece e respeita a existência de diferentes posições, opiniões e
pensamentos, ao considerar a heterogeneidade social, cultural, ideológica, religiosa e étnica entre
outras.
6
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III
VISÃO DE CONHECIMENTO
O desafio de construir o conhecimento considerando a complexidade clarifica-se
em ser capaz de pensar o real como um todo e na sua unidade e multiplicidade.
Trata-se de considerar como princípio o imprevisível, o circular, o recursivo, a
incerteza e a incompletude, ou seja, o que escapa às concepções tradicionais de
determinação causal e de tempo linear; trata-se de quebrar as barreiras
disciplinares e de construir uma ciência pluridimensional, transdisciplinar e
sistêmica.
Aprender, descobrir, construir e transformar conhecimentos é fundamental para
conceber os saberes como fatores de transformação, de mudança e de
renovação. A mudança e a necessidade de transformar os padrões educacionais
avançam a cada ano. Por tais circunstâncias, estes são aspectos os quais todos
precisam extrapolarem suas expectativas de atuação, indo além dos modelos
tradicionais, exigindo uma postura crítica emancipatória e corresponsável na sua
contínua atualização profissional.
QUESTÃO FUNDAMENTAL
O Colégio Santa Maria compreende o
conhecimento em sua complexidade, a partir
do princípio sistêmico e provisório,
produzindo a emancipação dos sujeitos
atuantes diante das transformações sociais.

* “Pensar a complexidade – esse é o maior desafio do pensamento contemporâneo, que necessita de uma
reforma no nosso modo de pensar.” (p. 199)
“O pensamento complexo não substitui a separabilidade pela inseparabilidade – ele convoca uma
dialógica que utiliza o separável, mas o insere na inseparabilidade.” (p. 200)
“O pensamento complexo é, pois, essencialmente o pensamento que trata com a incerteza e que é capaz
de conceber a organização. É o pensamento capaz de reunir (complexus: aquilo que é tecido
conjuntamente), de contextualizar, de globalizar, mas, ao mesmo tempo, capaz de reconhecer o singular,
o individual, o concreto”. (p. 206)
Bibliografia:
MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. A Inteligência da Complexidade. São Paulo: Petrópolis, 2000.
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IV
CURRÍCULO
O CSM assume que o currículo é estruturante e de essencial importância e efeito
frente ao processo de construção de identidade da própria instituição e do
estudante. Por esse motivo, propõe sua efetivação de maneira que as vivências
escolares se desdobrem em torno do acesso, da integração e da produção de
conhecimento e das experiências significativas; sejam permeadas pelas relações
sociais e culturais; articulem as vivências e saberes dos alunos e dos professores
com os conhecimentos historicamente acumulados.
As escolhas curriculares visam desenvolver as habilidades necessárias à atuação
do estudante e cidadão no século XXI, favorecendo a sua inserção consciente e
crítica no contexto do seu mundo.
Sendo assim, compõem o currículo as práticas que proporcionam a produção, a
circulação e a apropriação de significados nos espaços coletivos e que contribuem
para a construção de identidades dos educadores e dos educandos.
QUESTÃO FUNDAMENTAL
No Colégio Santa Maria, o currículo é visto
como ações e documento sistêmicos, pelo
viés da transdisciplinaridade. No decorrer
dos trabalhos, evidenciam-se conteúdos e
temáticas que estão em consonância com as
questões sociais que marcam cada momento
histórico e que expressam os princípios
educativos da instituição, sua missão e visão:
conhecimentos científicos, espiritualidade,
ética, direitos humanos, sustentabilidade,
saúde, pluralidade cultural, identidades,
arte, prática corporal e desportiva e
desenvolvimento tecnológico.
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V
SUBJETIVIDADE
A subjetividade do indivíduo é a estrutura que integra cognições e sentimentos
construídos por ele mesmo, como resultado de suas experiências, sua história e
sua inserção cultural, que orienta sua maneira de estar no mundo. O
desenvolvimento desse conceito desafia as ciências humanas em suas diversas
abordagens. A subjetividade é como um tapete, continuamente, sendo tecido
através de novas experiências do indivíduo.
“É que seu tapete não é mais tecido de uma essência identitária, um tapete a
priori, mas é como uma espécie de tapete se tecendo ao longo de toda a sua
existência, trançado com os efeitos de seu encontro com o outro intrinsecamente
processual.”
O reconhecimento da subjetividade é inconsistente com sua limitação à forma de
um perfil estável, não se reduz à consciência que o indivíduo tem de si mesmo e
nem é uma interioridade acessada exclusivamente pela reflexão. A subjetividade
é o modo próprio do indivíduo para organizar suas experiências do quotidiano,
os universos de suas sensações e representações que o constituem como sujeito
singular. Essa sua maneira de estar no mundo é constituída por “saberes, e
objetos, por elementos materiais, sociais, etológicos, linguísticos, tecnológicos e
econômicos” (Kastrup, 1996: 287-8).
Nos encontros entre sujeitos, suas subjetividades pessoais se impactam,
constituindo a intersubjetividade. Esta é uma força potencialmente capaz de
desestabilizar o indivíduo, assim como de promover continuas e mútuas
reformulações.
QUESTÃO FUNDAMENTAL
O Colégio Santa Maria considera que as
subjetividades dos alunos e demais atores
são delineadas a partir dos diversos
encontros e trocas com os vários sujeitos
da educação, em constante movimento,
os quais possibilitam o rompimento com
a visão cristalizada de aprendizagem,
enquanto dinamizam valores, sentidos e
identidades.
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VI
PROTAGONISMO ESTUDANTIL
O CSM entende a necessidade de despertar o engajamento sócio-político em
benefício do bem-comum. Nesse contexto, é fundamental fomentar o
protagonismo estudantil, entendendo-o não apenas como autonomia ou
permissão (impositiva ou não) para atuar, mas como exercício de participação,
atentando-se às implicações das ações individuais no âmbito coletivo, sendo o
educando colaborativo, responsável e agente da produção, de maneira dialógica,
pois a participação democrática torna-se fundamental na construção da
cidadania plena dos estudantes, direcionada à superação das desigualdades e ao
cuidado com o bem comum.
A esfera da participação democrática como estudante estará imbuída do
desenvolvimento do senso de responsabilidade. Em todos os momentos da
estada do estudante na escola, em todos os seus fazeres, atuará não somente no
cumprimento de suas obrigações básicas, mas também nas interações criativas e
proativas para as quais seja estimulado procurando, por meio de ações concretas
e atuação, dentro e fora da escola, contribuir para uma sociedade mais justa, a
partir da incorporação de valores democráticos e participativos e da vivência do
diálogo, da negociação e da convivência com as diferenças sociais.
Pedagógica e politicamente o estudante será posto a olhar para os seus erros
como processo de aprendizagem, num movimento de metacognição, o qual
desenvolve as dimensões intelectual, afetiva, corporal, social e ética; levado a
perceber-se como parte do grupo que aprende coletivamente, entendendo que
as suas ações são geradoras de efeitos no ambiente onde estiver e que, portanto,
a sua existência social o torna membro de uma comunidade, por isso, responsável
por ela; a problematizar os fatos, situações e as interpretações delas, nas escalas
existencial, local (ambiente de convívio escolar), social e global, de forma a
desenvolver o pensamento crítico e as competências e habilidades para se
posicionar e criar ações transformadoras.
QUESTÃO FUNDAMENTAL
O Colégio Santa Maria prima pelo
desenvolvimento do protagonismo
dos seus estudantes, por meio da
participação democrática e
responsável, promovendo uma
educação para o bem comum e para
a era planetária.
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VII
GESTÃO PARTICIPATIVA e CORRESPONSÁVEL
Instituída como lugar de socialização do saber sistematizado e de produção de
conhecimentos, cabe à escola contribuir para o desenvolvimento das habilidades
do sujeito, preparando-o para o exercício da cidadania. A organização do trabalho
escolar deve ter como princípio fundamental a coerência entre meios e fins, ou
seja, deve representar a concretização do fundamento de sua razão de ser:
favorecer a formação de um cidadão engajado, política e socialmente. Se, se
pretende contribuir para a emancipação do sujeito enquanto atuante de uma
sociedade que seja realmente democrática, então a gestão deve fazer-se de
modo a estar em coerência com estes objetivos. Dessa maneira, a escola
consegue formar cidadãos conscientes da importância das práticas democráticas.
Isto posto, vivenciar para aprender pressupõe o exercício contínuo da
participação social e política, incluindo tomada de decisão.
A gestão democrática é um princípio definido na Constituição Federal, no Plano
Nacional da Educação e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É
entendida como o processo político sustentado no diálogo, na alteridade e no
reconhecimento às especificidades técnicas das diversas funções, por meio do
qual as pessoas que atuam na formação dos estudantes identificam
necessidades, discutem, deliberam e planejam, encaminham, controlam e
avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da escola. É o
processo em que se criam condições necessárias para que os membros da
comunidade escolar tomem parte de forma regular e contínua das decisões mais
importantes e assumam os compromissos necessários para sua efetivação,
coletivamente.
Três aspectos são imprescindíveis para uma gestão verdadeiramente
democrática:
 Participação: considerar atores como coautores, a fim de valorizar a
comunicação e gerar um compromisso educacional assumido coletivamente.
Exige diálogo e escuta, portanto, disponibilidade para mudar.
 Descentralização da tomada de decisões para a definição de metas, elaboração
de planos, organização e avaliação do trabalho realizado, tendo como foco a
formação do aluno.
 Representatividade: assegurar que todos os envolvidos na ação educacional
tenham oportunidade de se expressar – dirigentes, docentes, estudantes,
funcionários e famílias, tendo em vista o compartilhamento de
responsabilidades.
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Diante do exposto, no COLÉGIO SANTA MARIA, gestor é todo aquele que lidera,
no sentido de promover melhorias pedagógicas e administrativas permanentes,
viabilizando a transformação do discurso em prática: direção, orientação
educacional, coordenação pedagógica, grêmio estudantil e chefes de setor e
departamento.
São competências do gestor:
 Estimular e facilitar as ações de sua equipe;
 Agregar propostas, levando em consideração a existência de opiniões distintas,
articulando-as em ações convergentes;
 Horizontalizar relações, minimizando burocracias ou triangulação de tarefas,
tendo em vista a construção de ambiente cooperativo/ colaborativo;
 Facilitar o processo de tomada de decisões importantes;
 Dialogar, de maneira clara, com as diferentes esferas que compõem a
comunidade escolar, em especial as famílias;
 Delegar responsabilidades e acompanhar o encaminhamento/ andamento das
ações;
 Promover e incentivar o pertencimento efetivo à instituição nas ações
cotidianas;
 Garantir o bem comum da coletividade;
 Manter a equipe estimulada, com o reconhecimento de seus acertos e
desafiada, a partir da identificação de suas fragilidades;
 Formar comunidades de aprendizagens, visando a análise e reconstrução (se
necessário) de suas práticas pedagógicas.
QUESTÃO FUNDAMENTAL
O Colégio Santa Maria entende que alcançar o objetivo de formar sujeitos
ativos na prática pedagógica e administrativa, engajados na vida em
sociedade, envolve dotar a escola de uma estrutura coerente com a prática
democrática. Isto é, a partilha de responsabilidades entre gestores,
professores, funcionários e alunos na tomada de decisões que favoreçam a
aprendizagem nesta instituição.
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VIII
PROCESSOS AVALIATIVOS
A avaliação é direito fundamental dos estudantes, uma vez que fornece
elementos que permitem explorar oportunidades e trajetórias diversificadas de
aprender. Além disso, é uma necessidade para os docentes e gestores, uma vez
que fornece dados sobre seus objetivos, sobre os processos em andamento,
considerando o que estabelece a proposta curricular.
Os processos avaliativos contemplam várias dimensões que se articulam
intimamente, entre as quais se destacam a avaliação de aprendizagem, a
avaliação curricular e a avaliação institucional. Resultados da avaliação de
aprendizagem têm impacto na avaliação curricular e institucional. Da mesma
forma, os dados obtidos na avaliação curricular afetam a avaliação institucional e
de aprendizagem e assim por diante. Esta unidade é caracterizada por forte
interdependência e dinamismo, exigindo atenção permanente às diferentes
dimensões e suas interrelações.
Os processos avaliativos fundamentam-se no papel social da escola, nas
concepções sobre conhecimento, currículo e processo de ensino e aprendizagem.
São, portanto, indissociáveis destes. Partem do pressuposto de que todos são
capazes de aprender, desde que as ações educativas sejam planejadas. Têm
caráter ao mesmo tempo retrospectivo, prospectivo e introspectivo
(metacognição), uma vez que, por um lado, fornecem informações sobre os
processos de aprendizagem e, por outro, envolvem a análise dessas informações
com vistas a replanejar continuamente as ações seguintes, tendo em vista os
objetivos previamente estabelecidos. Em suma, o professor passa a assumir um
papel mediador e catalisador de aprendizagens e o aluno, torna-se efetivamente
corresponsável por seu processo como sujeito e como membro de uma equipe
nos projetos apresentados.
Cabe ressaltar que uma educação relevante e competente para o momento atual
não depende apenas da avaliação parcial da aprendizagem. É preciso articular os
dados obtidos sobre o processo de ensino à proposta curricular, uma vez que
também é fundamental avaliar a adequação do que se pretende que o aluno
aprenda e o contexto em que se dá o processo ensino-aprendizagem,
considerando sua relevância para a formação dos estudantes, para a solução de
problemas reais ao seu redor.
Nesse sentido, a avaliação institucional baseia-se nesse olhar integrado de
processos avaliativos sobre a cultura escolar observada, levantando dados sobre
o clima escolar e sobre a eficácia da escola em relação às suas funções sociais, a
partir da identificação de pontos fortes e fragilidades das práticas realizadas pelos
diferentes sujeitos envolvidos na ação educativa, das formas de organização
vigentes e da adequação da infraestrutura existente, entre outros. Um processo
que deve envolver representantes de todos os segmentos da comunidade
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escolar: estudantes, educadores (professores, funcionários e equipe técnica) e
famílias.
Em síntese, é o caráter autorregulador e a visão multidimensional e integrada dos
processos avaliativos – curricular, institucional e da aprendizagem – que
permitirá a identificação dos redirecionamentos necessários.
QUESTÃO FUNDAMENTAL
O Colégio Santa Maria entende a
avaliação como processo contínuo
e multidimensional de reflexãoação-reflexão de todos os sujeitos
sociais envolvidos. Deve assumir
um caráter autorregulador,
formativo e cooperativo,
permitindo a identificação de
potencialidades e dificuldades e
subsidiando decisões sobre os
processos de ensino-aprendizagem,
sobre as escolhas curriculares e
sobre a dinâmica institucional.
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IX
PROFESSOR-MEDIADOR
O professor-mediador é aquele que motiva a mudança de lugar, a mudança de
visão na polissemia narrativa que vive na situação escolar, a produção de novos
sentidos e significados, novas relações entre o pensamento construído
historicamente e a ação, o ser e o estar no mundo atravessado por uma trama
constitutiva que atribui significados para o conhecimento, um conhecimento que
faz sentido para o sujeito aprendente.
A habilidade de um professor-mediador se revela em sua capacidade de diálogo
com o aluno, de escutá-lo, de entender suas necessidades, de se interessar por
suas especificidades, qualificar o seu trabalho, olhar para sua trajetória escolar e
ser autor de uma intervenção responsável por promover novas aprendizagens.
Não se coloca no papel de detentor do saber, conhece e participa do
planejamento escolar, e à medida que aprende a escutar, aprende a dialogar com
os educandos.
Nesse processo de interconstituição, professor e aluno transformam-se
mutuamente e dialeticamente, formando campos de experiências que
criativamente são ressignificados numa dinâmica subjetiva e coletiva,
privilegiando a construção do pensamento crítico e ético do aluno, como um
sujeito do conhecimento, que intervém no mundo.
QUESTÃO FUNDAMENTAL
O Colégio Santa Maria concebe o professormediador como o sujeito que fomenta a
participação dos alunos na construção e
produção de conhecimentos, além de instigá-lo
a uma atividade de autoria de pensamento e
investigação. É responsável por convocar à
metacognição, à regulação do processo de
aprendizagem e ao planejamento de ações em
diferentes situações didáticas, comunicativas e
sociais.
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X
SOCIEDADE EM REDE E SUAS RELAÇÕES
Diante dos avanços tecnológicos da atualidade, emerge um novo conceito
ampliado de interação social e relacionamento, no qual pessoas, instituições ou
grupos e suas conexões formam teias em espaços de sociabilidade virtual, que
por meio de diferentes tecnologias digitais de comunicação, geram fluxos de
informações e trocas que impactam a denominada sociedade em rede.
O conhecimento partilhado em diversas áreas, como entretenimento, política,
economia, saúde e educação, transforma a experiência humana, com a ampliação
da capacidade de armazenamento de informações e dados no meio técnicocientífico informacional. Essa integração intensifica as relações econômicas,
sociais, culturais e linguísticas.
A Educação encontra nas formas contemporâneas de acesso à comunicação,
alicerces que necessitam de habilidades e estratégias específicas, para possibilitar
ao processo de ensino e aprendizagem, uma comunicação diferenciada e eficaz.
É também no uso das redes sociais, que os membros da comunidade aprendente
podem buscar e compartilhar as informações que foram estudadas em aula ou as
que ainda serão estudadas, de modo que saibam que nem todos os “perfis”
expostos são verdadeiros, por isso devem ficar atentos aos relacionamentos que
são estabelecidos nas redes.
A Educação torna-se cada vez mais fluida e dinâmica, exigindo dos sujeitos
envolvidos centralidade na aprendizagem. Selecionar as informações a que se
tem acesso, torna-se um grande desafio às suas ações e autorregulação, no
sentido de conferir a veracidade das informações e discernir as narrativas
veiculadas. É fundamental que o usuário das redes sociais ocupe-se dessas
questões, pois fazem parte da formação digital e devem ser preocupações da
instância escolar.
Discutir e problematizar o que é público e privado em uma sociedade que vive o
momento da contemporaneidade volúvel, ajudará os sujeitos envolvidos no
processo a se posicionarem com criticidade no ciberespaço.
É importante entender que o processo educacional é uma prática social
eminentemente relacional, que propicia mecanismos para que os estudantes
desenvolvam as habilidades necessárias para o convívio em sociedade,
conscientes e críticos do papel que exercem nas relações interpessoais, sejam
elas mediadas pela tecnologia, ou não.
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O Colégio Santa Maria considera que a
formação integral dos sujeitos envolvidos
no processo de ensino e aprendizagem
desenvolve habilidades para as relações
interpessoais, tanto as presenciais quanto
as mediadas pelas tecnologias digitais de
comunicação e informação, tendo como
princípios a criticidade, a alteridade e a
ética.
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XI
TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÂO, COMUNICAÇÃO e
APRENDIZAGEM.
A escola está inserida num contexto de inovação tecnológica contínua,
principalmente digital, que não pode ser desconsiderada, uma vez que modifica
profundamente as várias esferas da vida social, afetando de modo irreversível os
processos de construção do conhecimento.
A utilização efetiva das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC)
na escola é condição essencial para a inserção completa do cidadão numa
sociedade de base tecnológica. Assim, faz-se necessário utilizar esses recursos
com intencionalidade, integrados ao desenvolvimento de um projeto curricular,
compreendendo, inclusive, que permitam um gerenciamento mais autônomo do
conteúdo e do tempo de estudo.
Trata-se de uma mudança significativa nos modos de aprender e ensinar, pois
requer a articulação dos objetivos da escola às necessidades postas pela
sociedade da informação: maior competência reflexiva, interação crítica com as
mídias e multimídias, integração com múltiplos universos culturais, capacidade
de diálogo, comunicação e trabalho em parceria. Essa transformação nas
concepções sobre o uso da tecnologia na educação, tem impacto nas escolhas
metodológicas e nos ambientes de aprendizagem, proporcionando a flexibilidade
e a interatividade necessárias para acompanhar o dinamismo das mudanças e
atender às demandas de formação.
À medida que as TDIC ganham espaço na escola, exige-se dos educadores uma
renovação da prática pedagógica. O professor se depara com o duplo desafio:
explorar novas e inúmeras possibilidades de acesso à informação, sejam elas on
ou off line, e desafiar os estudantes para a apropriação crítica desses novos
meios, ampliando as interações e os fluxos de informação.
O uso das TDIC na prática pedagógica precisa acontecer de modo crítico e
democrático. Crítico, no que se refere a compreender, propor e desenvolver
novas estratégias de construção do conhecimento.
E democrático, para que este esteja a serviço da
transformação social.
QUESTÃO FUNDAMENTAL
O Colégio Santa Maria se vê como partícipe na
construção de uma cidadania digital, em que o
sujeito possa reconhecer seu papel e poder social,
em busca de uma sociedade globalizada solidária.
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XII
ESCOLA e FAMÍLIA: RELAÇÕES NA INSTITUIÇÃO
As transformações sociais ocorridas nos últimos tempos envolvem as
configurações familiares e o papel da instituição escolar, desenhando novos
contornos nas relações entre estas duas instâncias socializadoras. As
configurações familiares atuais decorrem do decréscimo do número de
casamentos, das novas formas de conjugalidade, da elevação da idade em que
ocorre o casamento e o nascimento dos filhos, do aumento do índice de
separações conjugais, da redução da quantidade de filhos, da ascensão contínua
da mulher no mercado de trabalho, entre outras.
Neste novo cenário, a construção de uma relação de diálogo claro e sincero entre
os envolvidos visa proporcionar um rompimento com estereótipos de família
idealizada, ao mesmo tempo em que se reafirma a natureza dos projetos
escolares em sua dimensão coletiva. Ação fundamental para respeitar os
territórios e limites da família e da escola, cuidando para que interferências,
prescrições e julgamentos não subestimem a dinâmica familiar, nem
comprometam a efetivação do projeto pedagógico da escola.
A relação entre a escola e as famílias parte, portanto, da necessidade do
reconhecimento mútuo da diversidade, posta para a educação dos alunos/filhos,
considerando as competências e papeis de uma e de outra. Ambas têm a tarefa
de formar os educandos para a cidadania e para o fortalecimento de sua
singularidade.
No entanto, a ação educativa difere quanto aos conteúdos e métodos, natureza
dos laços e circunstâncias em que ocorre. As ações educativas da família implicam
a socialização primária, com base nos vínculos afetivos/emocionais, respeito a
deveres e direitos de pais e filhos, partilha das responsabilidades cotidianas, suas
consequências, e formação da consciência social além do ambiente privado.
Entre os objetivos das ações educativas do Colégio Santa Maria está o de reforçar
o senso de identidade de cada aluno e aluna, por meio do reconhecimento das
diferentes configurações familiares, das diferentes demandas e necessidades
educacionais especiais, para que cada um, independentemente de sua condição
e/ou história pessoal, possa sentir pertencimento, respeito e autoconfiança para
participar das atividades escolares, integrando-se ao projeto educativo e
formativo.
Considera-se, portanto, que a relação entre a comunidade do Santa Maria e as
famílias seja fator importante para a aprendizagem dos alunos/filhos, numa
conjunção dinâmica de forças que interagem para uma finalidade comum.
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Por isso, o Colégio torna público seu projeto político-pedagógico, esclarecendo
sua missão, visão e carisma. As famílias e os estudantes são comunicados da
fundamentação de suas normas e procedimentos, bem como da importância de
serem seguidos por toda a comunidade escolar.
As famílias são convocadas a aderir a essa proposta, aos seus encaminhamentos
e procedimentos e à corresponsabilidade na formação educativa dos filhos,
compreendendo que sua atuação participativa e consciente integra e apoia as
metas e os valores formativos do Colégio.
Ao considerar a participação das famílias, os educadores devem qualificar a
escuta para expressar o processo de aprendizagem dos alunos, visando a
reflexão, a compreensão e o diálogo acerca das intencionalidades do processo
ensino/aprendizagem.
QUESTÃO FUNDAMENTAL
O Colégio Santa Maria, ao explicitar seu projeto
político-pedagógico, reconhece as dinâmicas
familiares específicas, combate preconceitos e
fortalece o diálogo entre escola e família para
desenvolver ações educativas emancipadoras e
coletivas.

