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1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL 

1.1. Histórico da Prática Eficaz  

Em 2012 o Colégio Marista Assunção, assim como as demais unidades da Rede 

Marista, iniciou o planejamento estratégico, prevendo objetivos até 2022. Na ocasião, a 

opção foi por “Posicionar o colégio no mercado”, tendo em vista o fato da instituição não 

possuir uma marca pedagógica favorável. 

Se relacionavam a isso o alto índice de reprovação (62 reprovados naquele ano), a 

baixa fidelização de estudantes (122 transferências em 2012) e um clima escolar de 

indisciplina e pouco foco nos estudos. Os dados mais alarmantes relacionavam-se aos 

Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Na ocasião o Ensino Médio estava 

entre os piores classificados no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) do Município de 

Porto Alegre, com pontuação de 559 pontos; e um Indicador de Qualidade da 

Aprendizagem (IQA) do Sistema Marista de Avaliação (SIMA) de 2,8 nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e 1,9 no Ensino Médio. 

Ao mesmo tempo, o Brasil Marista finalizava a redação das Matrizes Curriculares, 

um novo documento organizado por áreas do conhecimento, que redimensiona a proposta 

curricular. Entre as grandes inovações estão o fortalecimento das áreas do conhecimento e 

a proposição de um currículo por habilidades e competências, onde os conteúdos são 

meios. O grande objetivo de desenvolver macrocompetências, ou seja, competências em 

diferentes frentes como a acadêmica, tecnológica, ético-estética e política, com a intenção 

de formar o ser humano em suas diferentes dimensões, superando o academicismo. 

Com o baixo desempenho em sua atuação, o Colégio Marista Assunção identificou 

a reestruturação curricular como uma possibilidade de ressignificar sua atuação 

pedagógico-pastoral.  

2013 foi um ano importante para pensar as ações que seriam encaminhadas e 

prioridades. Já os anos de 2014 e 2015 foram de implementação do novo currículo, 



 
especialmente em três frentes: Cultura e cotidiano escolar; Planejamento docente e 

protagonismo estudantil; Acompanhamento e formação docente. 

 

1.2. Objetivos da Prática Eficaz 

Posicionar o colégio no mercado, sendo reconhecido pela excelência humana e 

acadêmica na formação de estudantes, por meio de processos comprometidos com a 

inovação e a sustentabilidade, através do currículo desenvolvido por habilidades e 

competências. 

 

1.3. Público Alvo Atingido  

Docentes – delineamento de perfil profissional para um currículo por habilidades e 

competências. 

Demais colaboradores e funcionários – alinhamento de práticas e processos 

tangentes ao currículo. 

Discentes – ressignificar o seu papel na aprendizagem; de meros ouvintes para 

agentes protagonistas e sujeitos críticos.  

Famílias – apresentação de um processo consciente, através de oportunidades de 

formação e informações constantes. 

Toda a comunidade educativa – reposicionamento da marca e identidade 

institucional.  

 

1.4. Descrição das Atividades Implantadas 

2013 – análise de dados, avaliação e planejamentos de ações e prioridades. Após 

a definição de que a reestruturação curricular seria nossa grande estratégia de 

posicionamento do colégio, e por meio de que frentes seriam, iniciou-se a execução em si. 

As etapas de execução iniciaram pela definição do perfil docente necessário para o 

projeto e, na sequência, a formação desses educadores de acordo com o projeto. 

Da mesma forma, realizou-se momentos de formação e diálogo com os estudantes 

e as famílias, a fim de implementar um processo consciente e envolvente de todos os 

públicos atingidos. 

Após seu início, em 2014, o desafio foi garantir uma formação e um 

acompanhamento às ações que garantisse um crescimento contínuo, em todos os 



 
sentidos. Para assegurar esse crescimento, escolheu-se alguns instrumentos de 

acompanhamento para balizar uma métrica do andamento: como avaliações externas foi 

escolhido o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Sistema Marista de Avaliação 

(SIMA); como avaliações internas foram escolhidas as médias trimestrais, aprovação por 

média no final do ano e reprovações como avaliações acadêmicas; e como outros 

elementos importantes, utilizou-se o índice de satisfação na pesquisa dos estudantes e a 

avaliação dos mesmos no quesito gestão de sala de aula do SIMA, número de 

atendimentos por indisciplina e de reclamações pedagógicas das famílias. 

Estes dados eram/são debatidos pela equipe de setores, com os educadores e 

com os próprios estudantes e famílias, pensando, naquilo que compete a cada público, 

quais as estratégias que podem ser usadas para avançar, apresentando dados que 

evidenciam os crescimentos e os desafios, em cada área. 

Nesse período a escola praticamente manteve horas e custos com materiais, 

apenas reorganizando os mesmos. Houve ampliação em dois aspectos significativos: 

aumento de carga horária da coordenação pedagógica, de 30 h/semanais para 

36h/semanais; e as reuniões pedagógicas de 2h com todos os professores, que antes eram 

esporádicas passaram a ser sistemáticas e semanais. 

Pelo fato do processo ser formativo e significativo com os diferentes públicos que 

compõem a comunidade escolar, ele também se tornou gradativamente mais envolvente, 

participativo e passível de vivenciá-lo e planejá-lo. 

Durante os anos de 2014 e em 2015 ocorreu o processo de implementação efetivo 

do novo currículo, especialmente em três frentes: Cultura e cotidiano escolar; Planejamento 

docente e protagonismo estudantil; Acompanhamento e formação docente. 

Cultura e cotidiano escolar: Uma das questões centrais foi reorganizar o 

cotidiano escolar considerando os elementos centrais do Projeto Educativo e as Matrizes 

Curriculares do Brasil Marista, como educação integral, protagonismo, problematização e 

desenvolvimento de habilidades e competências.  

Um dos primeiros movimentos foi ter orientações comuns aos professores com 

relação ao andamento de cada componente curricular: o que será trabalhado no trimestre; 

quais serão os instrumentos de avaliação; quais serão os critérios e como realizar cada 

instrumento avaliativo; revisão de temas, exercícios e provas, valorizando os erros e 

diferentes tipos de raciocínios; importância dos estudantes realizarem os registros no seu 



 
material; utilização de diferentes recursos na dinamização da aula, valorizando diversas 

formas de aprender; foco no desenvolvimento das habilidades e não mais na quantidade de 

conteúdos “passados”. 

Planejamento docente e protagonismo estudantil: Para dinamizar o currículo 

por habilidades se competências, houve a opção de se trabalhar por Sequências Didáticas. 

Nessas, os professores, organizados por áreas do conhecimento, realizam seu 

planejamento de forma conjunta. Dessa forma, não há mais dezesseis planejamentos (um 

por componente curricular) trimestrais no Ensino Médio, por exemplo, mas quatro (um por 

cada área do conhecimento). No planejamento há momentos em que os docentes preveem 

trabalhar coletivamente (todos juntos na área) e outros em que há um trabalho individual 

(por componente), ambos momentos planejados conscientemente.  

Para desenvolver habilidades e competências há dois indicativos fundamentais 

para o planejamento: contextualização e problematização. Com a contextualização as 

aulas se aproximaram da vida dos estudantes, com reportagens, vídeos, músicas, 

imagens, debates, etc. que fazem parte do cotidiano estudantil, da cidade, do país ou do 

mundo. Com a problematização os estudantes são desafiados a partir de situações reais 

(contexto) a mobilizar saberes, atitudes e valores para solucionar determinado problema. 

Nesse processo, os conteúdos são meios, instrumentos de percurso de estudos para 

solucionar os problemas. Com esse percurso observou-se dois movimentos por parte dos 

estudantes: sendo um deles o despertar de um interesse maior para o estudar e aprofundar 

os elementos abordados; e outro é que o planejamento deixa de ser exclusivamente do 

docente. 

No instante em que o professor lança o problema, os estudantes entram na sua 

resolução, propondo diferentes itinerários de estudos e mobilizando outros saberes, muitas 

vezes diferentes daqueles pensados pelos docentes. Assim é em cada uma das turmas. Se 

na “cultura e cotidiano escolar” tenta-se ter elementos básicos que identifiquem enquanto 

ação conjunta de escola, no “planejamento docente” se vislumbra a diversidade e os 

diferentes dons e saberes. 

Acompanhamento e formação docente: Tanto a partilha do planejamento, 

quanto um trabalho por habilidades e competências dinamizado por problematização, não 

são largamente conhecidos pela maioria dos docentes. Isso se deve a três principais 

motivos: na escola, enquanto estudante da educação básica, o que norteava o ensino eram 



 
os conteúdos; na graduação foram preparados para fazer a manutenção desse sistema; e 

em suas outras experiências profissionais não tiveram contato com este tipo de 

metodologia. Considera-se aqui as exceções. Isso influenciou a decidir por uma formação 

docente contínua com momentos individuais e coletivos.  

Um dos movimentos de acompanhamento e formação se dá nas reuniões 

semanais de duas horas. Nessas há tanto estudos, aprofundamentos e debates coletivos, 

quanto momentos de planejamento com os pares. Com os colegas, há sempre troca de 

experiências e de desafios. Além do enriquecimento com as experiências, outras leituras e 

visões para a prática são observadas. O que ressignifica e redimensiona o fazer 

pedagógico, ampliando possibilidades de atuação.  

Também, há o acompanhamento personalizado por parte da coordenação 

pedagógica. O coordenador lê materiais (planejamentos, avaliações e subsídios) e retorna 

com apontamentos quanto a sintonia com o Projeto Educativo e a proposta curricular. Da 

mesma forma, a coordenação se faz presente nos momentos em que os educadores 

realizam o planejamento nas reuniões semanais, buscando ajudar no aprimoramento ao 

longo do processo. Também, são realizadas observações de aulas, previamente 

agendadas com os docentes, afim de identificar a metodologia docente. Após as 

observações de aula os profissionais recebem feedback. Os encontros de diálogo com os 

educadores são constantes: por alguma dificuldade específica identificada pelo 

coordenador ou pelo docente e feedbacks previamente agendados, uma vez por semestre. 

 

2. LIDERANÇA 

2.1. Equipe Envolvida com a Prática  

O Colégio Marista Assunção conta com aproximadamente 800 estudantes, dos 

quais pouco mais de 250 cursam Anos Finais e 150 o Ensino Médio. Para atender esse 

público, são vinte e dois docentes e nove estagiários, das diferentes áreas do 

conhecimento, além dos serviços de apoio como Coordenação Pedagógica, Orientação 

Educacional, Serviço de Pastoral Escolar, Coordenação de Turno e Direção. 

A Coordenação Pedagógica articula o processo local, em consonância com os 

demais serviços de apoio, em uma perspectiva pedagógico-pastoral. No início de cada 

trimestre letivo os setores de Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional 

agendam um horário com cada turma para poder dialogar sobre o processo/planejamento 



 
da escola e fazer uma relação desse com as aprendizagens da turma. Da mesma forma, 

na reunião de início de ano e ao final de cada trimestre (no encontro chamado “Diálogo 

Família e Escola”) há oportunidade de proporcionar esse mesmo diálogo com as famílias. 

Em um primeiro momento, logo após o início da implantação da reestruturação curricular, 

tais momentos foram formativos, apresentando a fundamentação e os desdobramentos das 

intencionalidades. Aos poucos estas ações começaram a ser de relação entre a realidade 

da turma/estudante com a proposta educativa e, consequentemente, de contribuições e 

questionamentos por parte dos discentes e famílias. 

Já entre o grupo de docentes, havia um grande desafio em fidelizar profissionais. A 

maior parte do grupo (18 do total de 22) ingressaram na escola após o início de processo 

de reestruturação curricular, sendo que quinze possuem menos de 32 anos e nove 

possuem mestrado e/ou doutorado. É um grupo que lê, pesquisa e se identifica muito com 

o fazer pedagógico diferenciado e significativo, proposta da instituição. Com relação aos 

educadores, o processo formativo, de acompanhamento e de planejamento considera o 

princípio do protagonismo docente com a participação ativa e crítica. 

Há ainda um grupo de estagiários em fase final de sua graduação, das quatro 

áreas do conhecimento, com renovação anual, tendo em vista que parte significativa deles 

encerra a graduação ao final do ano letivo. Eles integram o Núcleo de Apoio Pedagógico, 

que acompanha os professores titulares nas aulas e oferece atendimentos personalizados 

aos estudantes no turno inverso, com vistas a abordar as dificuldades específicas de cada 

estudante. 

 

2.2. Participação da Alta Direção 

Direção e vice-direção do colégio: gestão, investimento, estímulo e conscientização 

do grupo de colaboradores, processo de demissões e admissões de profissionais para 

alinhamento com a proposta, com base no perfil profissional da Rede Marista.  

Gerência Educacional da Rede Marista: responsável pelo acompanhamento da 

implementação da reestruturação curricular nas escolas. 

 

 

 

 



 
3. FOCO 

A opção institucional no projeto foi de focar nos processos, professores e clientes. 

Com a definição do perfil profissional, demissões e contratações para responder a esse 

perfil, a apresentação aos estudantes e famílias de uma proposta sólida de mudança e 

coerência na avaliação de cada procedimento, se buscou a reestruturação curricular. 

Acreditou-se que somente atuando sobre essas três frentes, um currículo diferenciado, com 

a potencialidade de realmente desenvolver uma aprendizagem significativa, seria possível. 

As descrições abaixo demonstram como diferentes frentes aportam essas opções 

institucionais. 

 

3.1. Clientes 

O colégio contava com uma cultura de indisciplina e baixa autoestima dos 

estudantes, que não acreditavam em seu potencial, nem no ensino oferecido pela 

Instituição, justificando o alto índice de repetência e a alta incidência de transferências com 

a perspectiva de trocar de escola almejando ensino melhor. 

A relação com as famílias também era bastante dificultosa, à medida que essas 

questionavam a coerência, eficácia e continuidade dos processos empregados pela escola. 

 

3.2. Docentes 

Dos professores se ouviam relatos de descontentamento com o trabalho, 

desmotivação para dar aula, impossibilidade de desenvolver práticas pedagógicas efetivas 

em determinadas turmas. O retorno oferecido pelos educadores não era satisfatório, com 

materiais e aulas desenvolvidas aquém do esperado. Além disso, a fidelização dos 

professores também não era favorável, e muitos ingressavam no colégio com o objetivo de 

alçar para outras escolas da mesma rede de ensino. 

 

3.3. Administrativo 

Necessidade de apresentar um processo planejado e seguido de forma coerente, 

conforme proposto, buscando reverter a sensação de instabilidade institucional. 

 

 

 



 
3.4. Econômico-Financeira 

Redefinição de práticas efetivas, visto que muitas ações do colégio eram onerosas 

financeiramente e seu retorno não era traduzido em aprendizagem; Processo de 

demissões necessárias; Contratação de estagiários; Efetivação de reunião pedagógica 

semanal; Atribuição de horas de reunião específica para os assessores de área; 

Investimento em projetos com potencialidade de alavancar a aprendizagem dos estudantes 

descritos abaixo. 

 

3.5. Acadêmico 

Investimento na qualidade de sala de aula como sistematização da rotina escolar, a 

ressignificação do uso dos espaços do colégio, das tecnologias educacionais, do processo 

avaliativo e demais características já apresentadas.  

Além de algumas ações e projetos estratégicos que foram implementados ou 

reestruturados pelo colégio para fortalecer a aprendizagem: 

- Iniciação científica: projeto que busca criar a cultura da pesquisa e autoria no 

ambiente educativo, protagonismo estudantil, desenvolver as habilidades de pesquisa 

científica e aprofundar conhecimentos pertinentes à realidade do/a estudante e do mundo. 

- Núcleo de Apoio Pedagógico: estagiários das quatro áreas do conhecimento que 

apoiam o trabalho docente em sala de aula e no contra turno. 

- Projeto Plus: a iniciativa se dará por meio de oficinas temáticas, com a 

participação de professores do colégio ou convidados para valorizar e incentivar o 

aprofundamento do conhecimento de estudantes do Ensino Médio. 

- Projeto Porto Alegre Cultural: visa oportunizar o contato dos estudantes do Ensino 

Fundamental do colégio com diferentes espaços culturais de Porto Alegre e Região 

Metropolitana. 

- Hábitos de Estudos: orientados quanto ao ofício de estudante, os jovens 

participam de encontros de formação, acompanhamento individualizado e oficinas focadas 

na construção de uma rotina organizada de estudos, alinhada com o seu tempo e o seu 

jeito de aprender, dentro e fora da sala de aula. 

- Assessores de Área: um professor de cada área do conhecimento dispõe de 

horas específicas para acompanhar a implementação da reestruturação curricular na 

proposta interdisciplinar.  



 
- Professores Conselheiros: cada turma dispõe de um professor com uma hora 

semanal específica e remunerada para atendimentos dos estudantes e suas famílias. 

 

3.6. Comunidade 

Alinhado aos objetivos do planejamento estratégico até 2022, frente a comunidade, 

tem-se o objetivo de posicionar o colégio no mercado.  

 

4. RESULTADOS 

4.1. Formas de Avaliação 

a) indicar se foi feito levantamento de necessidades ou avaliação prévia antes 

da implementação.  

O projeto foi implementado inspirado nos documentos de base da Rede Marista: o 

Projeto Educativo do Brasil Marista e as Matrizes Curriculares Maristas e suas implicações 

na realidade do colégio. 

b) indicar e apresentar (se houverem) os instrumentos utilizados 

(questionários, pesquisas, entrevistas, etc.) e periodicidade de aplicação. 

Os dados utilizados para a avaliação foram: 

- Avaliação Institucional realizada pela Litz: Estratégia e Marketing, Assessoria de 

Comunicação e Marketing e Gerência Educacional – aplicada anualmente, de forma 

específica para cada público, em estudantes, famílias, professores e funcionários.  

- Sistema Marista de Avaliação (SIMA) – instrumento de avaliação de desempenho 

acadêmico de toda a Rede Marista produzido pelo INADE e aplicado anualmente aos 

estudantes de quinto e nono anos do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio. 

 - Exame Nacional do Ensino Médio – avaliação governamental de larga escala 

realizada pelos estudantes concluintes de ensino médio. 

- Feedback dos professores – realizado semestralmente.  

- Feedback das famílias nos encontros “Diálogo entre Família e Escola” que 

acontecem ao final de cada trimestre letivo. 

 

4.2. Orçamento  

Os valores mais significativos se concentram em dois polos: as demissões 

realizadas em 2013 e suas respectivas verbas rescisórias atendendo ao processo de 



 
definição do perfil profissional e os valores destinados anualmente aos projetos 

pedagógicos que aportam a proposta. 

No ano de 2013, o colégio investiu, em torno de R$305.000,00 em demissões e 

verbas rescisórias. Contabilizados aqui, professores, auxiliares, colaboradores de setores 

pedagógicos e diretora. 

 

Além disso, readequou-os projetos pedagógicos, não acrescentando investimentos, 

mas direcionando os recursos para projetos que favorecessem a aprendizagem. Esse 

investimento é anual. Para comprovação, descreve-se abaixo os dados referentes ao ano 

de 2016. Está somente contabilizado o gasto com pessoal. Investimentos de materiais 

pedagógicos e de escritório provém do orçamento geral do colégio. 

Projeto – frente de atuação Valor investido ao longo do ano de 2016 

Horas de projetos R$ 20.157,94 

Horas suplementares R$ 89.217,04 

Horas de professores conselheiros  R$ 18.861,50 

Horas de assessores de área  R$ 12.109,75 

Horas de estagiários R$ 90.860,04 

 

4.3. Análise financeira 

Não é possível quantificar o retorno financeiro, visto que o objetivo do projeto é 

prioritariamente acadêmico. 

 

4.4. Indicadores acadêmicos 

Nem todos os resultados são mensuráveis, como o maior envolvimento de 

estudantes e professores no processo educativo. Os índices abaixo demonstram o 

crescimento progressivo e significativo do colégio. 

 

Dado Ano de 2012 Ano de 2016 

IQA SIMA1 Ens. 
Fundamental 

2,8 5,1 

IQA SIMA Ens. Médio 1,9 2,8 

IQAEGE SIMA 2  Ens. 
Fundamental 

4,1 5,6 

                                                           
1
 O Índice de Qualidade da Aprendizagem (IQA) é o principal dado do Sistema Marista de Avaliação (SIMA), 

Avaliação Educacional de toda a Rede Marista elaborado pelo INADE. 
2
 O Índice de Qualidade do Ambiente Educativo e Gestão Escolar (IQAEGE) é o dado do Sistema Marista de 

Avaliação (SIMA) referente à gestão e ambiente de aprendizagem, na escola. 



 
IQAEGE - SIMA Ens. Médio 3,0 5,5 

Reprovações 62 5 

Transferências 
122 

84 (dado de 2015 - índice de 
2016 ainda em vigor) 

Média do ENEN 559 pontos 589 pontos 

 
4.5. Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores 

O primeiro dado quantificado de satisfação dos colaboradores foi realizado na 

Avaliação Institucional do ano de 2014, portanto, no final do primeiro ano de 

implementação do projeto. 

Dados das respostas dos professores à Avaliação Institucional – LITZ 

(Escala Likert – pontuação máxima 5,0) 

Dado Ano de 2014 Ano de 2016 

Me sinto comprometido com a Proposta Pedagógica-
pastoral Marista  

4,6 4,7 

Me sinto satisfeito com o meu desempenho profissional 4,5 4,5 

Estou satisfeito com meu relacionamento com os 
estudantes 

4,4 4,8 

Satisfação geral com o colégio 4,0 4,2 

Compreendo claramente a minha função 4,8 4,8 

Tenho confiança nas minhas competências para 
realizar meu trabalho 

4,8 4,8 

Sempre mantenho o foco na entrega de uma educação 
de qualidade 

4,7 4,8 

Percebo que o trabalho que faço contribui para o 
Colégio atingir seus resultados 

4,6 4,7 

 

4.6. Indicadores de satisfação de clientes 

A satisfação dos clientes está aqui quantificada a partir das respostas de 

estudantes e pais à Avaliação Institucional. No ano de 2012, foi realizada de forma mais 

restrita, ampliando os critérios de análise a partir de 2013. 

 

Dados das respostas dos Estudantes à Avaliação Institucional – LITZ 

(Escala Likert – pontuação máxima 5,0) 

Dado Ano de 2012 Ano de 2016 

Satisfação geral com o colégio 3,3 3,8 

 

 

 



 
Dado Ano de 2013 Ano de 2016 

Qualidade do ensino e aprendizagem 3,6 4,1 

Professores do Colégio comparados aos principais 
Colégios da cidade 

3,2 4,2 

Ensino oferecido comparado aos outros Colégios 
particulares da região do Colégio 

3,3 3,9 

Relacionamento dos professores com os estudantes 3,5 4,2 

Integração com outras disciplinas e conteúdos 3,4 4,2 

Disposição para esclarecer dúvidas e para orientar os 
estudantes 

3,5 4,1 

Forma como o professor aborda os conteúdos 3,5 4,0 

 
Dados das respostas das Famílias à Avaliação Institucional – LITZ 

(Escala Likert – pontuação máxima 5,0) 

Dado Ano de 2012 Ano de 2016 

Satisfação geral com o colégio 3,6 3,9 

 

Dado Ano de 2013 Ano de 2016 

Qualidade do ensino e aprendizagem 3,8 4,0 

Professores do Colégio comparados aos principais 
Colégios da cidade 

3,5 4,0 

Ensino oferecido comparado aos outros Colégios 
particulares da região do Colégio 

3,6 4,0 

Relacionamento dos professores com os estudantes 3,5 4,2 

Integração com outras disciplinas e conteúdos 3,8 4,0 

Disposição para esclarecer dúvidas e para orientar os 
estudantes 

3,7 4,1 

Forma como o professor aborda os conteúdos 3,7 4,1 

 
4.7. Indicadores de captação de clientes 

Uma das opções do projeto de reestruturação curricular foi filtrar o público discente 

identificando às famílias que procuravam a instituição, as opções metodológicas e 

pedagógicas. Nesse contexto, uma maior criteriosidade no processo seletivo também levou 

ao um enxugamento de número de estudantes com a finalidade de qualificar o trabalho 

desenvolvido. 

 

4.8. Resultados obtidos junto à comunidade 

A proposta pedagógica utilizada pretende a intervenção social, à mediada que 

surge de problemas reais da comunidade e sua resolução. A problematização, 

normalmente, se origina de um assunto do cotidiano do estudante, que envolve suas 



 
vivências, sua comunidade, seus assuntos de interesse, assim como pautas de interesse 

mundial, amplamente discutidas. Isso faz com que os estudantes conseguem relacionar as 

temáticas envolvidas com a vida deles e com o mundo. Eles também precisam pensar em 

uma proposta final, que chamamos de “produto final”, ou seja, precisam apresentar uma 

resposta concreta para a pergunta inicial, assim como, para as demais que vão surgindo no 

desenvolvimento da sequência didática, a chamada intervenção no problema original. Por 

exemplo, os estudantes do 9º ano EF estudaram os fundamentos do Teorema de 

Pitágoras, na área do conhecimento da Matemática. A pergunta lançada foi “Como o 

estudo da hipotenusa pode auxiliar o pedestre de Porto Alegre?”.  Depois de estudar a 

teoria e realizar exercícios de cálculos e interpretação, os grupos escolheram cruzamentos 

da cidade para aplicarem seus conhecimentos. Eles construíram maquetes (produto final) 

dos locais escolhidos e apresentarem quais os benefícios, os impactos e os riscos da 

implantação de faixas em diagonal naquele cruzamento. Para os jovens, além de constatar 

a economia de tempo, o principal benefício seria a segurança do pedestre ao chegar ao 

outro lado da rua mais rapidamente. Nas análises, foram considerados aspectos como a 

largura das ruas, a arquitetura do trânsito, a mudança no tempo dos semáforos, a 

sinalização, a vericação se todas as faixas do cruzamento seriam em diagonal, se o sentido 

da via precisaria ser mudado e até mesmo a necessidade da construção de viadutos e vias 

subterrâneas. 

Exemplos de sequências realizadas pelos estudantes, relacionadas a problemas 

reais com impacto na sociedade: 

Será que os conhecimentos adquiridos no colégio serviriam para salvar nossa 

vida? 

http://colegiomarista.org.br/assuncao/diferenciais/2-ano-em-realiza-desafio-para-

responder-sequencia-didatica 

Quanto tempo você conseguiria ficar sem celular? 

http://colegiomarista.org.br/assuncao/sala-de-aula/sequencia-didatica-trabalha-o-

uso-do-celular-em-sala-de-aula 

Se as faixas de pedestres fossem em diagonal (hipotenusa) o tempo do trajeto de 

um ponto ao outro dos cruzamentos seria menor e essa mudança traria benefícios aos 

pedestres? 

http://colegiomarista.org.br/assuncao/diferenciais/2-ano-em-realiza-desafio-para-responder-sequencia-didatica
http://colegiomarista.org.br/assuncao/diferenciais/2-ano-em-realiza-desafio-para-responder-sequencia-didatica
http://colegiomarista.org.br/assuncao/sala-de-aula/sequencia-didatica-trabalha-o-uso-do-celular-em-sala-de-aula
http://colegiomarista.org.br/assuncao/sala-de-aula/sequencia-didatica-trabalha-o-uso-do-celular-em-sala-de-aula


 
http://colegiomarista.org.br/assuncao/sala-de-aula/fundamentos-matematicos-para-

auxiliar-o-transito 

Como minha linguagem me identifica?  

http://colegiomarista.org.br/assuncao/sala-de-aula/estudantes-voltam-aos-anos-90-

para-estudar-identidade 

 

4.9. Indicadores de sustentabilidade 

Dados das respostas à Avaliação Institucional – LITZ 

(Escala Likert – pontuação máxima 5,0) 

Dado Índice mais 
antigo 

Ano de 2016 

Incentivo ao cuidado com o meio ambiente (resposta 
dos estudantes) 

3,8/2014 3,8 

Momentos de formação humana que o Colégio oferece 
(resposta dos estudantes) 

3,6/2013 3,9 

Ações solidárias desenvolvidas (resposta dos 
estudantes) 

4,0/2013 4,0 

 

4.10. Outros indicadores de resultados organizacionais 

O Projeto de Reestruturação Curricular conquistou o primeiro lugar (ouro) na 

categoria Gestão Pedagógica, no 7º Prêmio Inovação na Educação do Sindicato do Ensino 

Privado do Rio Grande do Sul (SINEPE/RS), um dos mais disputados e reconhecidos 

prêmios da educação gaúcha. 

Como unidade piloto na implantação deste novo Currículo, o Marista Assunção 

também apresentou a sua Reestruturação Curricular no encontro anual de Diretores e Vice-

Diretores da Rede Marista, realizado em outubro de 2016. 

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS 

O diálogo aberto com as famílias, esclarecendo os procedimentos do ensino por 

habilidades e competências, bem como as adequações que foram sendo realizadas pelo 

colégio, foi um desafio inicial, mas muito importante para o sucesso da proposta. 

Um elemento que representou resultados significativos foi a definição de perfil do 

docente. Diversos educadores foram desligados e outros pediram para sair da instituição 

por não se adequar à proposta. 

http://colegiomarista.org.br/assuncao/sala-de-aula/fundamentos-matematicos-para-auxiliar-o-transito
http://colegiomarista.org.br/assuncao/sala-de-aula/fundamentos-matematicos-para-auxiliar-o-transito
http://colegiomarista.org.br/assuncao/sala-de-aula/estudantes-voltam-aos-anos-90-para-estudar-identidade
http://colegiomarista.org.br/assuncao/sala-de-aula/estudantes-voltam-aos-anos-90-para-estudar-identidade


 
Um grupo de docentes coeso e ciente dos processos também é necessário. Sendo 

assim, o acompanhamento personalizado, especialmente da coordenação pedagógica, 

mas também dos demais setores de apoio e da direção, foi necessário para aportar os 

educadores no seu trabalho e para lhes dar confiança. Bem como as oficinas de 

fundamentação e apropriação da metodologia de ensino por habilidades e competências.   

O foco dos docentes no planejamento é essencial para o trabalho por área do 

conhecimento. Os planejamentos trimestrais, as sequencias didáticas, as habilidades a 

serem cobradas nas provas por área do conhecimento, necessitam ser discutidos em 

conjunto, nas reuniões pedagógicas. Dessa forma, mesmo não estando juntos, em sala de 

aula, os diferentes professores da área, têm ciência do que seus pares estão trabalhando. 

Os estudantes foram constantemente ouvidos e apoiados, percebendo o processo 

de transição vivido pelo colégio e a necessidade de protagonismo estudantil e do 

desenvolvimento de hábitos de estudo, à medida que não bastava mais estudar para uma 

prova específica, pois seriam deles cobrado, o estudo de cada dia, sob forma de 

competências. 

A equipe diretiva como um todo precisa ser muito coerente em suas decisões, 

oferecendo a toda a comunidade educativa a credibilidade de um trabalho consciente e 

com objetivos claros. 

 

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE 

O Projeto Educativo do Brasil Marista nos lembra que “há um sonho ainda em 

construção” (UMBRASIL, 2010, p. 35). Crescemos e avançamos muito em resultados e na 

cultura escolar como um todo. Contudo, sempre há o que aperfeiçoar. A partir de 2016 

muitas ações entraram na rotina escolar, várias outras começaram a ser aprimoradas e 

umas ainda precisam iniciar. É um processo pedagógico que precisa ser constantemente 

avaliado e readequado conforme os interlocutores, mas necessita também que os 

processos sejam sistemáticos e coerentes com a proposta iniciada. 

Existe a possibilidade do projeto integral ou parcialmente ser aplicado em outras 

instituições. Para tal, é necessária sintonia das ações propostas ao planejamento 

estratégico da instituição e um processo significativo de formação de colaboradores, 

gestores, famílias e estudantes. 

  



 
7. ANEXOS 

 

7.1 Relatos 

Os testemunhos abaixo são exemplo da satisfação dos envolvidos no processo: 

“O Colégio se transformou em um lugar de diferentes aprendizagens. Nessa nova 

percepção, a gente aprende a relacionar os conteúdos da sala de aula com o que 

realmente está acontecendo conosco e com o mundo. A gente aprende a pensar, em como 

podemos intervir em determinadas situações e, a partir das abordagens dos professores, 

conseguimos visualizar diferentes pontos de vista sobre um assunto”. Maria Eduarda 

Bonatto – 9º ano do Ensino Fundamental. 

“Didática proposta permite um aprofundamento sobre as novas formas de ensinar e 

de aprender. Há uma liberdade na realização de propostas criativas, desde que 

fundamentadas, com o suporte dos setores pedagógicos”. Alana Vizentin – Professora de 

Literatura e Produção Textual do Ensino Médio. 

“Planejamento em conjunto, por áreas, temos a sensação de uma equipe de 

professores mais coesa, mais alinhada e isso tem feito a diferença na minha 

aprendizagem. Eles conseguem fazer relações entre os componentes, eles trazem 

informações diferenciadas sobre um mesmo assuntos e, assim conseguimos explorá-lo de 

diferentes formas. Eles contextualizam as aulas com diferentes recursos, como vídeos, 

séries, músicas, reportagens, que chamam a nossa atenção e faz com que tenhamos mais 

vontade de aprender, a gente fica ansioso para a próxima aula”. Eduardo Severini da Rosa 

– 2º ano EM 

 

  



 
7.2 Comunicação oral com 2 publicações nos anais do 5º Congresso Internacional 

Marista de Educação, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Outubro 

de 2016. 

 

 

Arquivos completos disponíveis em:  

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/10/043.pdf 

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/10/048.pdf 

  

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/10/048.pdf


 
7.3 Fotos 

 
Encontro entre professores para planejamento por área 

 
Estudos sobre as Matrizes Curriculares do Brasil Marista  

 



 
 

 
Apresentação da proposta para as famílias em reunião de pais 

 
Encontro semanal de Planejamento por área do Conhecimento 



 

 
Reunião de Assessores de Área com Coordenação Pedagógica 

 
Aplicação de prova por Área do Conhecimento 

 

 



 
 

 
Sequência Didática do 3º ano EM passou pelos laboratórios de química, física e biologia 



 

 
Seminário de Boas Práticas com educadores 

 
Trabalho da área de linguagens com o 6º ano EF abordou as redes sociais 

 



 
 

 
Aula de Biologia explorou diferentes espaços do colégio  



 

 
Discussões atuais são inseridas no contexto escolar. Na aula de Ensino Religioso, estudantes debatem liberdade religiosa a partir dos 

atentados ao jornal Charlie Hebdo 

 

 
No 9º ano EF a problematização do trimestre envolveu o trânsito de Porto Alegre e como a matemática pode ajudar 

 

 



 
 

 
A área das Ciências Humanas perguntou aos estudantes do 3º EM se é possível ficar sem celular. Para responder eles ficaram longe dos 

dispositivos por três dias 

 
Bolos, tortas e pizzas foram apresentados pelos estudantes do 6º ano EF para explicarem seus aprendizados sobre as células na aula de 

Ciências da Natureza 

 

 



 

 
Premiação 7º Prêmio Inovação em Educação do SINEPE/RS – Ouro em Inovação em Educação 

 

  



 
7.4 Reportagem 

Reportagem publicada no portal online do Grupo RBS. 

http://wp.clicrbs.com.br/abece/2016/12/02/escola-de-porto-alegre-e-premiada-ao-eliminar-

decoreba-e-integrar-disciplinas/?topo=52%2C1%2C1%2C%2C171%2Ce171 

 

http://wp.clicrbs.com.br/abece/2016/12/02/escola-de-porto-alegre-e-premiada-ao-eliminar-decoreba-e-integrar-disciplinas/?topo=52%2C1%2C1%2C%2C171%2Ce171
http://wp.clicrbs.com.br/abece/2016/12/02/escola-de-porto-alegre-e-premiada-ao-eliminar-decoreba-e-integrar-disciplinas/?topo=52%2C1%2C1%2C%2C171%2Ce171

