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Projeto GAPE- GRUPO DE APRENDIZAGEM POR EXPERIMENTAÇÃO para a  

Correção do Fluxo Escolar 

 

DIRETRIZES GERAIS 

   

Conforme Parecer do CME SFP nº 09/2019, em anexo, as escolas deste município, em conjunto com 

a Mantenedora, organizarão, de acordo as necessidades de cada escola, turmas de aceleração. As turmas 

de aceleração da rede de ensino de São Francisco de Paula- RS se intitulam turmas do Projeto GAPE- 

GRUPO DE APRENDIZAGEM POR EXPERIMENTAÇÃO para a Correção do Fluxo Escolar- corrigindo assim a 

Distorção da Idade Série. 

 A premissa principal das turmas do Projeto GAPE é o ensino por meio de Experimentações e 

Metodologias Ativas (descritas no Item 2 da presente Diretriz), rompendo com metodologias de ensinos 

tradicionais, propondo atividades de cunho transdisciplinar, trabalhos coletivos e trabalhos de pesquisa. O 

objetivo principal das turmas do projeto GAPE é a correção do fluxo escolar, ajustando as distorções idade-

série e primando pelo protagonismo dos estudantes. 

Entende-se como caso de distorção aquele aluno cuja idade é superior a dois anos da idade 

adequada para frequentar o ano correspondente, ou quando o aluno traz, em seu histórico dois ou mais 

anos de reprovação. Exemplo: 

 

Ano Idade adequada Idade considerada distorção 

5º 10 anos Mais de 12 anos 

6º 11 anos Mais de 13anos 

7º 12 anos Mais de 14 anos 

8º 13 anos Mais de 15 anos 

9º 14 anos Mais de 16 anos 

 

A aceleração de estudos pode ser aplicada sempre que houver casos de atraso escolar. O processo 

pode ocorrer em turmas específicas do GAPE ou em processos individuais, conforme art. 24 da LDBEN 

9394/96, aplicados, neste último caso, pela equipe pedagógica da escola. 

1) Professor 

O professor da turma será, preferencialmente, unidocente, e comporá o quadro de profissionais da 

escola. O professor receberá apoio técnico da mantenedora, dos demais professores da escola e da equipe 

diretiva, sendo obrigatória a participação sistemática nos Encontros semanais e/ou quinzenais de 

Formação e Planejamento. 
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2) Currículo e vivência 

A proposta do GAPE é o trabalho por habilidades e competências, descritas em documento 

específico em anexo. 

Para atingir as competências e habilidades propostas, as metodologias que irão nortear o trabalho 

docente são as metodologias ativas, com propostas de Experimentação. Compreende-se por 

Experimentação a possibilidade de vivenciar/experimentar de forma, prática, cada conceito a ser 

trabalhado e vivido. Essas experiências irão se configurar em: jogos, saídas de estudos, construção de 

mapas conceituais, maquetes, manipulação de diferentes materialidades e objetos e projetos científico, 

oriundos do interesse/necessidade dos estudantes e interdisciplinar (o tema de pesquisa terá tema de 

livre escolha do aluno-s), ensino híbrido e a sala de aula invertida. As turmas de GAPE se configuraram 

como 

 
modelos mais inovadores, disruptivos, sem disciplinas, que redesenham o projeto, os espaços 
físicos, as metodologias, baseadas em atividades, desafios, problemas, jogos e onde cada aluno 
aprende no seu próprio ritmo e necessidade e também aprende com os outros em grupos e 
projetos, com supervisão de professores orientadores. 

(*Morán, 2015, p. 15) 
 

A escola e a mantenedora estabelecerão com o professor orientador o tempo destinado à pesquisa, 

bem como a forma como ocorrerá a socialização dos saberes. 

3) Atividades extra-classe 

Os alunos realizarão muitas atividades extra-classe propostas pelo professor da turma,  para que 

avancem individualmente em suas necessidades. 

4) Avaliação  

Semanalmente o professor estará realizando feedbacks (retornos) individuais. No final de cada 

trimestre, será entregue um parecer descritivo sobre o desempenho do estudante. 

A avaliação final ocorrerá em um dia de Conselho de Classe e será realizada pelo grupo de 

profissionais que acompanhou o trabalho da turma, o(s) professor(es) regente(s) da turma e a equipe 

diretiva da escola. O conselho de classe é soberano e decide qual ano o aluno estará apto a frequentar no 

ano seguinte, quais alunos poderão concluir o Ensino Fundamental, e demais progressões de acordo com a 

observação de seu desempenho durante o processo. 

5) Formação continuada 

Os professores envolvidos com a proposta, participantes do GAPE, bem como os coordenadores 
das Escolas que terão o Projeto, participarão de encontros semanais e/ou quinzenais para troca de 
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experiências e formação continuada, sob-responsabilidade da Coordenadora do Projeto GAPE, Carla 
Silveira.  
  

6) Comprometimento dos pais ou responsáveis: 

É imprescindível que antes de iniciar o processo de organização da turma, a escola providencie 

reunião com os alunos e os pais ou responsáveis, explicando a forma de organização da turma os 

benefícios da modalidade, sendo a reunião e ciência dos pais descrita em ata. É de fundamental 

importância que a família acompanhe o desempenho dos estudantes na proposta para auxiliá-lo e 

incentivá-lo. 

 

Secretaria Municipal de Educação de São Francisco de Paula 

Novembro de 2019. 

 
 

             __________________________________                                   ___________________________ 

             Ana Paula Ferreira Cruz Bennemann                                                     Carla Silveira 
              Secretária Municipal de Educação                              Organizadora/Coordenadora do Projeto 
 
 

______________________________ 
Adriana da Costa Castilhos    

Coordenadora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental  
 
 

_______________________________________ 
Beatriz da Rosa Fogaça 

Coordenadora dos Anos Finais do Ensino Fundamental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*MORÁN, Edgar. Mudando a educação com metodologias ativas. In: Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: 
aproximações jovens. Vol. II] Carlos Alberto de Souza e Ofelia Elisa Torres Morales (orgs.). PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. 


