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O COLÉGIO AVE MARIA OBTEVE A RENOVAÇÃO
DO SELO DE QUALIDADE NA GESTÃO ESCOLAR
Como já foi anunciado para toda a comunida-

A auditoria realizada constatou alto grau de

de, o COLÉGIO FRACISCANO AVE MARIA sub-

instalação dos Descritores de Gestão nas seis

meteu os seus processos de gestão à uma

áreas do modelo:

avaliação externa, conforme os parâmetros
do Programa Gestão Escolar de Qualidade. O

1. Orientação para alunos, famílias e comunidade;

objetivo era obter a renovação do Selo de

2. Liderança diretiva na gestão pedagógica;

Qualidade em Gestão Escolar, obtido pela
primeira vez em 2012. O resultado veio ainda no final de 2014, nos últimos dias de no-

3. Gestão do desenvolvimento profissional;
4. Planejamento Institucional;

MELHORAR

vembro, e desta vez com validade de três

5. Gestão de processos;

SEMPRE!

anos.

6. Gestão de resultados.

Auditores do Conselho Nacional de Certificação (à direita) durante a avaliação dos processos de gestão do Ave Maria, em agosto de 2014.

CONSELHO NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE
N A G E S TÃ O E S C O L A R
O Conselho Nacional de Certificação da Qualidade na Gestão Escolar é presidido pela Profa. Dra. Guiomar Namo de Melo (ao centro), de São Paulo. Ela
foi Secretária de Educação da Cidade de São Paulo, especialista em Educação do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento em
Washington e Diretora Executiva da Fundação Victor Civita em São Paulo.
Foi como membro do Conselho Nacional de Educação, foi relatora das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 1997 e participou ativamente da elaboração de diretrizes curriculares para a formação de professores da educação básica em nível superior. Atualmente, é membro do Conselho Estadual de Educação, do qual foi presidente até 2014.
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RECURSOS DIDÁTICOS E
INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA
Já iniciado sua utilização em 2014, os alunos do Fundamental II e E. Médio do Ave
Maria poderão usufruir do Khan Academy — uma plataforma online fácil e didática para auxiliar o aluno a aprender Matemática. Basta ter um computador com
acesso à Internet para se descobrir que Matemática faz parte da nossa vida. São
mais de 300 mil exercícios de Matemática, agora em português. Um verdadeiro
professor particular à disposição do aluno 24 horas por dia, durante todos os dias
da semana.

www.khanacademy.org.br

“Não gostava, inicialmente,
pois não sabia como usar a
ferramenta. Porém, me ajudou não só em Matemática,
mas também em Química e
Biologia. Precisei fazer um
relatório e ele ajudou com
informações qualificadas.
Fez a diferença!”
(Ligia M. Silva—2o EM)

RECURSOS DIDÁTICOS E
INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA

EDMODO
Para quem não sabe, Edmodo é um blog educacional, cujo dono é o LinkedIn. O aplicativo permite criar um grupo específico para estudantes e
é uma ferramenta poderosa de integração aluno-professor na internet. Uma rede social de aprendizagem para alunos e professores.

O que professores e alunos podem fazer com Edmodo ?
1.

Edmodo permite que professores anexem arquivos para POSTAR TAREFAS para os alunos.

2.
É possível criar BIBLIOTECAS DIGITAIS para abrigar arquivos importantes, dispensando o
pen driver. Cada um pode ter a sua biblioteca

3.
Os alunos podem fazer perguntas aos seus colegas e ao professor. Professores também
podem POSTAR MENSAGENS para todos os estudantes lerem.
4.
Professores podem criar GRUPOAS DE APRENDIZAGEM de estudantes de acordo com as
matérias que eles ensinam, bem como agrupar alunos se o trabalho for em equipe.

5.

O professor pode obter FEEDBACKS dos seus alunos.

6.

O professor poderá anexar links e arquivos para cada questão, fazer provas de diversos formatos e divulgar notas dos alunos.

7.

Professores podem criar GRUPOS QUE SE CONECTAM com outros docentes para dividir ideias, estratégias e
projetos.

8.

O professor pode criar um CALENDÁRIO DE EVENTOS e tarefas para os alunos.

9.

Os alunos podem ENTREGAR OS TRABALHOS fazendo o upload deles no site. Os professores podem corrigir,
fazer comentários e dar a nota diretamente pelo Edmodo.

10.

Os professores podem criar CONTAS PARA OS PAIS, assim eles podem ver as notas e tarefas de seus filhos;

11.

O professor pode ADICIONAR VÍDEOS, imagens e áudios para começar uma discussão de classe online .
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RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE

Implementado o Ciclo de Melhoramento Contínuo da Gestão, o Colégio
Ave Maria aprimora continuamente
os seus processos e serviços. O melhor indicador é o reconhecimento da
comunidade e a confiança que as famílias depositam nos serviços da escola. Por isso, o crescimento frequente na quantidade de matrículas, o que
aumenta ainda mais o compromisso
da escola com novas melhorias.

MENTE INOVADORA

Jogos de raciocínio e aprendizagem para a vida
Para os alunos de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, o Ave Maria oferece o
projeto Mente Inovadora, desenvolvida através de uma metodologia chamada
Mind Lab que, por meio de jogos, favorece o desenvolvimento do raciocínio, a
cooperação e habilidades diversas para situações da vida.
A Metodologia Mind Lab está sustentada por três pilares: os Jogos de Raciocínio, os Métodos Metacognitivos e
o Professor Mediador. Com base nessa essência, o desenvolvimento das aulas compõe-se de três etapas: a prática de jogos de raciocínio, a utilização de Métodos e a transferência para situações do cotidiano. O processo começa com os estudantes utilizando os jogos de raciocínio e melhorando competências e conhecimentos que serão úteis em situações da vida real. Para isso, a Metodologia Mind Lab funciona como uma ponte entre eles.
“A gente desenvolve o pensamento. Tem de pen-

sar antes de jogar. Pensamento mais rápido”
Gustavo Molina Fornazari — 6ºB
“Muito raciocínio e tem de ter um objetivo”!
Beatriz Padovani — 6º B
“Legal jogar em grupos de quatro pessoas. Os
jogos fazem a gente raciocinar”.
Danilo Amorim Boaro — 6º A

SITE DO COLÉGIO

www.avemaria.g12.br
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PRIORIDADES 2015 — 2016

Planejar bem é também fazer escolhas!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potencializar as melhorias nos resultados da disciplina de Matemática
Investir na formação docente para o trabalho com foco em Competências e Habilidades
Avançar na Gestão do Desenvolvimento Profissional (Área 03 do PGEQ)
Aprimorar o monitoramento dos resultados da aprendizagem dos alunos
Aumentar o investimento nos recursos em tecnologia e salas ambientes
Potencializar a participação dos alunos nas atividades escolares (grupo de
jovens, monitoria, valorização de talentos, esporte e cultura)

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Desenvolvimento profissional dos docentes
Educação Infantil
PSICOMOTRICIDADE
Há algum tempo, as crianças experimentavam de maneira espontânea, por meio
do brincar diário, atividades suficientes para que adquirissem habilidades motoras mais complexas. Porém, atualmente, a infância é bem diferente, diante de
mudanças como a urbanização, a necessidade de segurança e o avanço tecnológico, diminuíram os espaços e a liberdade para que as crianças possam brincar e,
neste contexto, a escola acaba sendo também um local privilegiado para isso. E,
assim, favorecendo o desenvolvimento motor, cognitivo e sócio emocional de forma adequada.
Por isso, neste ano, os profissionais da Educação Infantil e 1º ano estarão envolvidos com uma Formação em Psicomotricidade, ministrada pelo Prof Daniel Rebello, que compreenderá momentos de estudos teóricos e práticos sobre o desenvolvimento motor global infantil e a relação deste com os aspectos cognitivos e afetivos da criança, visando ampliar as propostas de atividades lúdicas que, de fato,
contribuam para um desenvolvimento saudável.
Alguns estudos tem apontado que, muitas vezes, práticas psicomotoras ineficientes potencializam dificuldades de aprendizagem como desatenção, indisciplina, desmotivação e incapacidade de realização de tarefas mais complexas.

Ensino Fundamental I

Ensino Fundamental II e E. MÉDIO

ENSINO DA MATEMÁTICA
Com ênfase na compreensão
e no prazer de aprender

Projeto Mente Inovadora – Inicialmente, formação para
todos os professores do EF II, para conhecimento da
metodologia do projeto e suas aplicações na vida diária
do aluno.

Este projeto tem como objetivo trabalhar a instrumentalização de docentes do Ensino
Fundamental para o desenvolvimento de habilidades e competências nos alunos deste nível, na disciplina de Matemática. Serão realizadas oficinas quinzenais com os professores.
Estratégia
Intensificar o trabalho docente com ênfase em:
 Motivação no aprendizado da disciplina;
 Trabalho com resolução individual de problemas;
 Trabalho com resolução colaborativa de problemas;
 Reforço na sistematização das ferramentas de cálculo;
 Trabalho com o reforço da capacidade concentração, autoavaliação e autorregulação;
 Amplificação das estratégias de sedimentação dos
conteúdos.

Avaliação – Na semana de planejamento de 2015,
ocorreu uma palestra, para os professores do EF II e EM
com a Profª Ms. Angela Corrêa da Silva, que participou
da elaboração da Matriz do ENEM-MEC, com o tema
“Técnicas para elaboração de itens de múltipla escolha”, com foco no desenvolvimento de competências e
habilidades. Estão previstos outros quatro encontros
ao longo de 2015.
Edmodo – Ocorreu ainda a capacitação dos professores
do EF II e EM para o conhecimento dos recursos básicos de interação dentro do ambiente virtual Edmodo.
Envio de mensagens, criação de turmas, anexação de
arquivos, criação de tarefas e organização de bibliotecas são alguns dos recursos que serão apresentados.
Outras — Outras capacitações ocorrerão como, por
exemplo, a forma como diferentes mídias podem ser
usadas dentro do ambiente da sala de aula será um
dos principais focos da capacitação.
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