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ORGANIZAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

MISSÃO VISÃO 

VALORES OBJETIVOS 

Promover educação pública de 
qualidade baseada na conexão 

entre a formação integral, 
humanista e autônoma do 

sujeito. 

 

Ser referência no ensino público 
conectando qualidade e compromisso 
com a formação integral, humanista e 

autônoma do sujeito. 

 

# Conexão entre educação integral, 
humanista e autônoma 
# Valorização dos profissionais da 
Educação 
# Evolução da gestão pública 
# Melhoria na infraestrutura 
# Crescimento da qualidade 
# Aprendizagem eficaz e eficiente 
# Envolvimento SMEC, escola e 
comunidade 

 

# Promover educação pública de qualidade 
# Garantir a conexão entre a formação integral, humanista 
e autônoma do sujeito 
# Garantir igualdade de acesso, permanência e sucesso na 
Escola 
# Acompanhar o educando e educador de forma constante 
# Possibilitar a formação e aperfeiçoamento constante dos 
profissionais da Educação 
# Buscar, ampliar e qualificar o atendimento em toda a 
rede de ensino 
# Incentivar e promover o desenvolvimento de 
metodologias diferenciadas com foco em habilidades e 
competências 
# Normatizar todos os procedimentos da Educação 
# Ampliar o envolvimento entre SMEC, Escola e 
comunidade 
# Primar pela aprendizagem eficaz e eficiente  
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LINHA PEDAGÓGICA 

EIXOS NORTEADORES 

Erro como forma 
de aprendizagem 

Valorização da 
hipótese 

Foco na atitude e 
não nas pessoas 

Ação e reação: 
autonomia 

Habilidade e 
competência 

Pedagogia 
 positiva 

Conexão SMEC, 
Escola e 

Comunidade 

Raciocínio 
 lógico 

Alfabetização 
Português e 
Matemática 

TEÓRICOS 

@ Paulo Freire: autonomia, aluno responsável pela construção do seu conhecimento. 
@ Howard Gardner: inteligências múltiplas - Lógico-matemática, linguística, musical, espacial, corporal-
cinestésica, intrapessoal, interpessoal, naturalista, existencial. 
@ Jean Piaget:  epistemologia genética – teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da 
criança. 
@ Lev Vygotsky:  desenvolvimento intelectual ocorre em função das interações sociais. 
@ Henri Wallon:  emoções integram a criança, desenvolvimento intelectual envolve muito mais que um simples 
cérebro. 
@ Célestin Freinet: formar um homem mais livre, mais autônomo e mais responsável 
@ Rubem Alves:  ensinar como ato de amor, de alegria 
@ Cesar Coll: plano curricular que satisfaça todos os níveis de funcionamento de uma escola 
@ António Nóvoa: importância da atualização constante dos profissionais de educação 
@ Fernando Hernández: reorganização do currículo por projetos 
@ Bernardo Toro: valorização do saber social, ponte entre o mundo real e o mundo da Escola 
@ Edgar Morin: pensamento complexo no lugar da simplificação e fragmentação do conhecimento 
@ Philippe Perrenoud:  ensino por competência 
@ Alicia Fernández: não há aluno sem professor e vice versa, eles coexistem 
@ Emilia Ferreiro: psicogênese da língua escrita, professor organiza atividades que favoreçam a passagem 

 
 
 
 


