
 



 

 

 
2 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA PROPOSTA PEDAGÓGICA PROPOSTA PEDAGÓGICA PROPOSTA PEDAGÓGICA     

ESPAÇO IMACULADA CONCEIÇÃOESPAÇO IMACULADA CONCEIÇÃOESPAÇO IMACULADA CONCEIÇÃOESPAÇO IMACULADA CONCEIÇÃO    

UNIDADE IUNIDADE IUNIDADE IUNIDADE I    

    

1.  Introdução 1.  Introdução 1.  Introdução 1.  Introdução     

 

É próprio da Companhia de Jesus a tradição em ousar, inovar e renovar, respondendo 

com criatividade e responsabilidade às demandas do contexto atual. Em um processo de 

avaliação constante, busca-se ressignificar as experiências, a fim de garantir a excelência 

do processo de ensino e de aprendizagem dos seus estudantes.    

Da mesma forma busca-se, nestes novos tempos, manter a tradição inaciana, com 

séculos de experiência na área educacional. 

Além disso, o Projeto Educativo Comum (2016) e o Sistema de Qualidade em Gestão 

Escolar (2016) motivam as instituições que integram a Rede Jesuíta de Educação a 

ressignificarem suas práticas. 

Conforme enfatiza Klein (2016), em seu texto “Pedagogía Ignaciana: Innovaciones en 

Marcha”, faz-se necessário desenvolver e implementar um novo modelo pedagógico, a 

Ratio Studiorium do século XXI, baseada nos princípios e valores da Pedagogia Inaciana.  

Considerando a missão da escola em oferecer uma educação de qualidade com vistas 

à formação integral, busca-se operacionalizar um currículo criativo e inovador, pautado 

nos princípios da Pedagogia Inaciana, que desenvolva as dimensões cognitiva, 

socioemocional e espiritual-religiosa dos estudantes.  

 

A proposta pedagógica dos colégios jesuítas está centrada na formação da 

pessoa toda e para toda a vida; trabalhamos para realizar uma aprendizagem 

integral que leve o aluno a participar e intervir autonomamente na sociedade. 

(PEC 25, p.37) 
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Buscamos desenvolver uma proposta ousada e inovadora, com o objetivo de 

fidelizar a criação nos processos educativos em curso, permeada de experiências, 

sentido e sabor, à luz do PEC, justificada pela transformação profunda da sociedade nos 

últimos tempos.  

O Projeto Educativo Comum estrutura, em uma de suas dimensões, a educação 

inclusiva com o objetivo de torná-la uma realidade cada vez mais frequente, ancorada 

na garantia de direitos. O documento aponta a diversidade como um fator essencial de 

transformação da escola, no qual se experimentam as vantagens de um ensino e de uma 

aprendizagem cooperativos, em que todos ajudam e são ajudados. 

Em um diálogo permanente com os últimos avanços da pedagogia, da psicologia e 

da neurociência, busca-se educar com excelência os estudantes, em um novo espaço 

físico organizado de forma flexível, com um currículo integrador. 

É necessário passar de um modelo que dificulta e impede a inovação para um 

sistema que impulsione, facilite e se adapte à maneira de aprender dos estudantes no 

novo contexto social. 

A proposta pedagógica da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental 

do Colégio dos Jesuítas busca favorecer o desenvolvimento da formação integral da 

criança em suas dimensões ética, espiritual, cognitiva, comunicativa, afetiva, estética, 

corporal e sociocultural. 

Compreende-se que esta fase do desenvolvimento da criança – 4 aos 7 anos - é o 

momento em que se estabelece um significativo desenvolvimento das áreas cognitiva, 

afetiva, psicomotora e espiritual, com a mediação de experiências em ambientes lúdicos 

e afetivos.  

As ações educativas, intencionalmente planejadas e constantemente avaliadas, são 

fundamentadas na socialização e “têm como eixos estruturantes as interações e as 

brincadeiras, assegurando-lhes o direito de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar-se e conhecer-se” (Projeto Político Pedagógico - Colégio dos Jesuítas – 2018; 

p. 21), o lúdico é o elemento motivador dos projetos que partem das experiências vividas 

pela criança. Tais experiências ampliam e enriquecem o processo de aprendizagem, 

culminando no seu desenvolvimento integral e na construção de uma identidade pessoal 

e coletiva. 
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A Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental do Colégio dos Jesuítas, 

inspirados nos princípios da Pedagogia Inaciana, destacam o protagonismo do estudante 

no que diz respeito à organização curricular, a fim de transformar o Colégio em um centro 

de aprendizagem. 

A Pedagogia Inaciana pressupõe uma educação humanista que, ao analisar as 

problemáticas sociais do mundo atual, assume sua missão através de atitudes concretas. 

A Companhia de Jesus sempre se destacou pelo forte trabalho missionário, indo às 

fronteiras das dificuldades sociais e buscando colaborar com a transformação da 

sociedade por meio da espiritualidade, da promoção social, do diálogo intercultural e inter-

religioso, com um crescente despertar para a questão do cuidado ambiental, e abordando, 

de maneira transversal, o cuidado com o outro e com a nossa casa comum. 

Nesse contexto, o Colégio dos Jesuítas busca uma formação integral à luz da fé e da 

justiça, em consonância com as necessidades e diretrizes da Igreja Católica no Brasil e no 

mundo, numa dimensão moral e ética, em uma comunidade educativa onde cada um 

assume, no âmbito de suas funções e capacidades, responsabilidades no 

desenvolvimento da missão educativa, promovendo a realização dos fins por ela 

propostos: 

• Atingir a excelência humana e acadêmica; 

• Fomentar o crescimento da pessoa como um todo; 

• Formar homens e mulheres para os demais; 

• Promover a consciência socioambiental dos estudantes; 

• Formar pessoas conscientes, competentes, compassivas, criativas, celebrativas, 

colaborativas, companheiras, caridosas e comprometidas com uma sociedade 

mais justa, na ótica da cidadania global. 

 

Nas escolas da Companhia de Jesus, toda a ação educativa converge para a 

formação da pessoa, enfatizando a necessidade de reconhecer as 

potencialidades do indivíduo e garantindo o desenvolvimento das dimensões 

afetiva, espiritual, ética, estética, cognitiva, comunicativa, corporal e 

sociopolítica. (PEC 40,2016). 
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Revisitando o documento “Nossos colégios: hoje e amanhã”, do padre Pedro Arrupe 

(1980), é possível identificar o sujeito que pretendemos formar na visão da educação 

integral: homens de serviço segundo o Evangelho, homens novos, transformados pela 

mensagem de Cristo, homens abertos ao seu tempo e ao futuro e homens equilibrados. 

Além dos aspectos considerados, evidencia-se a visão e a missão da Rede Jesuíta de 

Educação, que, a partir de suas escolas, procura transformar o Colégio num centro de 

aprendizagem integral, com criatividade e inovação, conforme os acordos finais do 

Congresso Internacional dos Delegados de Educação da Companhia de Jesus (2017), que 

nos exorta a um discernimento que responda criativamente aos desafios do mundo atual 

e das novas gerações de estudantes dos nossos colégios.  

Visto que a inovação está calcada na tradição da Companhia de Jesus, buscamos 

revisar no Colégio as estruturas e as organizações tradicionais que, muitas vezes, inibem 

o desenvolvimento da cidadania global.  

 

1111----    Concepções teóricas que orientam a prática pedagógica: Concepções teóricas que orientam a prática pedagógica: Concepções teóricas que orientam a prática pedagógica: Concepções teóricas que orientam a prática pedagógica:     

1.11.11.11.1----    Concepção de criançaConcepção de criançaConcepção de criançaConcepção de criança    

 

No decorrer da história da educação, surgiram diferentes caminhos para pensar e agir 

no trabalho com crianças. A concepção que fundamenta a nossa proposta de currículo é a 

sócio-histórica dos sujeitos, a qual reconhece que o processo de humanização e o nosso 

desenvolvimento só é possível na relação com o outro, mediada pela linguagem, que se 

opõe a uma condição meramente biológica do ser humano e evidencia sua dimensão 

cultural. Tal concepção se fundamenta nas obras de Paulo Freire, Celéstin Freinet, Henri 

Wallon, Lev Semenovitch Vigotski. 

Dos estudos dos autores citados, podemos pensar as interações que ocorrem entre 

desenvolvimento e aprendizado, pois a criança é considerada um ser histórico, social, 

geográfico e político. 

A construção do conhecimento se dá a partir daquilo que a criança já sabe e que lhe 

permite formular, questionar, elaborar, solucionar, construir e reconstruir a realidade que 

a cerca com a ajuda de um mediador, seja um adulto ou uma outra criança. 
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As concepções de criança e de currículo, alinhadas aos princípios éticos, estéticos e 

políticos encontrados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

declaram uma visão de mundo sensível à pluralidade, necessitando de uma nova didática 

de trabalho que atenda às novas demandas dos estudantes, com foco na experiência.  

Por isso, ao se propor a elaboração desta Proposta Pedagógica, faz-se necessário 

refletir sobre quais infâncias e sobre quais crianças falamos, quais são os fundamentos 

teóricos que nos embasam e como isso se relaciona com os demais itens que compõem o 

currículo da instituição. 

Passou-se de uma crença na qual as crianças eram vistas como seres incompletos, 

que necessitavam apenas de proteção, para uma concepção de crianças como 

protagonistas do desenvolvimento, que realizam interlocuções ativas com seus pares, 

com os adultos e com o ambiente. Elas são capazes de construir seu processo de 

conhecimento. Quando se propicia a aprendizagem de diferentes linguagens, possibilita-

se também o desenvolvimento dos esquemas cognitivos, afetivos, espirituais, sociais, 

estéticos e corporais. 

    

1.21.21.21.2----    O brincO brincO brincO brincarararar    

 

[...] no centro da ação educativa da escola está o brincar. Não brincamos porque 

somos crianças, brincamos porque somos humanos. Porque a brincadeira é um 

dos modos pelos quais constituímos nossa humanidade. (Vigostky, 1989) 

 

O brincar está mencionado na Declaração Universal dos Direitos da Criança (UNICEF, 

20/11/1959), no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13/07/1990), nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução 05/2009 – CNE/CEB) 

e na Base Nacional Comum Curricular – 3ª versão. 

De acordo com a BNCC, nessa etapa da educação básica, as interações e as 

brincadeiras são eixos estruturantes das práticas pedagógicas, experiências nas quais as 

crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e 

interações, o que possibilita aprendizagem e socialização. A interação durante o brincar 

caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens para o 

desenvolvimento integral da criança. 
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Ao observar as interações e brincadeiras entre as crianças e delas com os 

adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação 

das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. (BNCC – p. 

33) 

 

Com a realização dos jogos e das brincadeiras, a criança constrói suas próprias ideias 

sobre o mundo que a cerca, o que reflete no seu desenvolvimento psicológico e cognitivo. 

Nesse contexto, o brincar proporciona à criança estabelecer regras constituídas por si e 

em grupo, contribuindo para a integração do indivíduo na sociedade. Desse modo, a 

criança resolverá conflitos criando hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 

desenvolvendo a capacidade de partilhar, de cuidar da natureza e de assumir um 

compromisso solidário e comunitário para a construção de uma sociedade mais justa e 

participativa. 

 

1.31.31.31.3----    Estrutura e organização curricularEstrutura e organização curricularEstrutura e organização curricularEstrutura e organização curricular    

 

O currículo refere-se ao conjunto das interações, experiências, atividades, rotinas e 

acontecimentos, planejados e não planejados que ocorrem no ambiente educativo 

inclusivo, organizado para promover o bem-estar, o desenvolvimento e a aprendizagem 

das crianças. Dessa forma, entendemos que o currículo atravessa o cotidiano escolar nas 

relações que são estabelecidas e no caráter pedagógico que a prática educativa 

representa. Vivenciá-lo é sistematizar a educação, visando à aprendizagem através de 

ações conscientes, competentes, compassivas, comprometidas e criativas.  

Nessa fase da Educação Básica, o currículo se desenvolve com articulação plena das 

aprendizagens, em que os espaços são geridos de forma flexível e as crianças participam 

ativamente nesse processo, em que as metodologias ativas são usadas rotineiramente. 

Nesse contexto, as crianças geram projetos, experimentam e integram suas vivências, 

desenvolvendo competências. 

 

O PEC aponta que:O PEC aponta que:O PEC aponta que:O PEC aponta que:    
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Pressupondo o aluno como centro do processo de aprendizagem, o currículo 

oferece oportunidades para que o conhecimento seja constituído de diversas 

formas, individual e coletivamente, garantindo acompanhamento sistemático 

do aluno, do processo de ensino e de aprendizagem e dos modos de avaliação 

daquilo que se espera como resultado. (...) (PEC 36, p. 46) 

 

De acordo com a BNCC, a proposta curricular do Colégio dos Jesuítas será 

organizada a partir dos Campos de Experiências e das Áreas de Conhecimento, 

conforme a etapa: 

    

Educação InfantilEducação InfantilEducação InfantilEducação Infantil: 

 

  

 

O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gestos e movimentos; 

Traços, sons, cores e formas; 

Oralidade e escrita; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
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1º e 2º anos do Ensino Fundamental1º e 2º anos do Ensino Fundamental1º e 2º anos do Ensino Fundamental1º e 2º anos do Ensino Fundamental: 

 

 Área de Linguagens (Língua Portuguesa, Artes, Educação Física e Língua Inglesa); 

 Área de Matemática; 

 Área de Ciências da Natureza; 

 Área de Ciências Humanas (Geografia e História). 

 

Os campos de experiência eliminam a lógica disciplinar de estruturação do 

conhecimento, e centra-se numa perspectiva de produção de saberes a partir das relações, 

interações e brincadeiras. Ao articulá-los com os direitos de aprendizagem, evidenciam-

se as diferentes maneiras de aprender das crianças, a partir da convivência, das 

brincadeiras, da participação, da exploração, dos diversos tipos de expressão e do 

conhecer-se.  

Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram que as crianças, a partir 

das vivências de diversas situações, possam desempenhar um papel ativo, com 

autonomia para solucionar desafios e resolver problemas, construindo significados sobre 

si e sobre o mundo.  
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Sobremaneira, busca-se articular ao currículo, as experiências concretas da vida 

cotidiana das crianças, entrelaçando os saberes e utilizando diferentes linguagens, 

transformando a aprendizagem em uma vivência cada mais significativa e 

contextualizada.  

A organização dos tempos e dos espaços pressupõe que o desenvolvimento 

humano constitui um processo dinâmico de relação com o meio em que o indivíduo não 

só é transformado, mas também o transforma. Essa organização constitui o suporte do 

desenvolvimento curricular, pois as formas de interação no grupo, os materiais 

disponíveis, a distribuição e a utilização do tempo são determinantes para que as crianças 

possam escolher, fazer e aprender. 

Propõe-se uma organização a partir de ambientes de trabalho climatizados - 

espaços que substituirão as atuais salas de aula - com recursos didático-pedagógicos e 

tecnológicos comuns a todos os espaços, identificados por cores e temas, letras e 

palavras, números e formas, natureza, mapas e ruas, tecnologia e robótica, artes e música. 

Ambientes multiusos e flexíveis, que favoreçam o trabalho em pequenos ou em grandes 

grupos. Espaço amplo de acolhida aos estudantes, que poderá ser utilizado para outras 

atividades, conforme a necessidade. 

A reflexão permanente sobre a funcionalidade e a adequação dos espaços 

permitem que a sua organização seja modificada, de acordo com as necessidades e 

evolução do grupo. 

O tempo educativo tem uma distribuição flexível, embora corresponda a momentos 

que se repetem com uma certa periodicidade. Um tempo que contemple, de forma 

equilibrada, diversos ritmos e tipos de atividades, em diferentes situações – individual ou 

em grupo. 

Essa proposta pressupõe a organização em módulos flexíveis, com duração de, 

aproximadamente, de 1 hora e 40 minutos. Essa organização visa proporcionar maior 

tempo para realização das experiências de aprendizagem, favorecendo a integração das 

diversas áreas. 

A escolha de materiais deverá atender a critérios de qualidade e variedade, 

baseados na funcionalidade, versatilidade, durabilidade e segurança. Para favorecer as 

oportunidades de aprendizagem, faz-se necessário o uso de mobiliário flexível; armários 
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abertos para organização de brinquedos; armários com portas para materiais didáticos; um 

escaninho para educadores; painéis comuns às salas (ajudante do dia, aniversariantes, 

calendário, tempo, rotina) ao alcance das crianças; estante para biblioteca de sala; nichos 

personalizados (escaninho - com foto) para os estudantes,  no espaço de acolhida; camas 

para dormir ou descansar; recursos tecnológicos; caixas de areia; brinquedos pedagógicos. 

A metodologia de um Centro de Aprendizagem favorece as crianças a 

desenvolverem a socialização, a autonomia, a oralidade, a tomada de decisões e o 

pensamento crítico, através da exploração e da criatividade.  

Este projeto buscou associar a Proposta Pedagógica do centro de aprendizagem ao 

espaço físico. A infraestrutura é um componente essencial no projeto, visto que ela 

oferece amplas e acolhedoras instalações, proporcionando um ambiente amplo, flexível, 

ventilado, claro, bastante oportuno para as experiências. Além disso, é uma construção 

que evidencia a sustentabilidade e propicia o contato do sujeito com a natureza. 

    

1.1 Metodologia da Proposta Pedagógica1.1 Metodologia da Proposta Pedagógica1.1 Metodologia da Proposta Pedagógica1.1 Metodologia da Proposta Pedagógica    

 

O desenvolvimento da proposta pedagógica se faz através de projetos elaborados 

pelos educadores, a partir das contribuições das crianças ou da proposta de trabalho da 

série. Dessa forma, busca-se articular o conhecimento entre as áreas de conhecimento e 

os campos de experiências, consolidando aprendizagens sempre mais significativas. 

Assim, oferecemos inúmeras oportunidades de desenvolvimento no contexto da 

expressão oral e escrita, noções matemáticas, trabalho colaborativo, habilidades sociais e 

vínculos de amizade, além do acompanhamento individualizado das crianças e do retorno 

dos avanços e desafios às famílias.  

Quando as propostas pedagógicas oportunizam às crianças o aprender na prática, 

alcança-se aprendizagens duradouras e significativas.  

Associamos, em nossa rotina escolar, a tradição, oriunda das experiências dos 65 

anos de atuação do Colégio dos Jesuítas, às inovações trazidas pelas novas tendências 

educativas.   
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Considerando nossa identidade, buscamos renovar nossas práticas educativas, com 

foco no desenvolvimento de competências e habilidades utilizando, para isso, os 

componentes curriculares previstos na BNCC, sempre contextualizando as experiências.  

É preciso garantir tempo para que as crianças explorem diversas situações de 

aprendizado, contrariando a lógica mercantilista de que se precisa produzir sempre e em 

todo o tempo. A produção, seja ela escrita ou em qualquer forma de registro, perpassa a 

compreensão dos fatos, a análise, a reflexão, a contextualização e a avaliação. Assim, 

oferecemos, através da Pedagogia Inaciana, condições para que as crianças se 

desenvolvam e aprendam, apropriando-se de conceitos. Diante disso, rejeitamos toda 

postura pedagógica de rigidez e de inflexibilidade, atentos à reação das crianças ao que é 

proposto.  

    

2. Formação do professor/educador2. Formação do professor/educador2. Formação do professor/educador2. Formação do professor/educador    

 

Vale ressaltar que, no Colégio dos Jesuítas, são considerados “educadores” todos 

aqueles que participam da rotina dos estudantes, estando, assim, de acordo com o Projeto 

Educativo Comum – PEC: 

 

Dos profissionais que atuam nas escolas, espera-se que se esforcem 

continuamente por aperfeiçoar seu desenvolvimento pessoal e sua formação 

técnica, a fim de desempenharem com excelência suas atividades, 

considerando as características do “modo de proceder” em uma escola da 

Companhia de Jesus. (p. 70, nº 84). 

 

Entre toda a comunidade educativa, a relação que existe entre professor e estudante 

é essencial para alcançar a formação integral, porque juntos constroem conhecimento e 

crescem como pessoas. Se desejamos estudantes formados integralmente, necessitamos 

também de educadores capacitados integralmente. Vale ressaltar que a formação do 

educador jesuíta se faz, principalmente, no processo, ao vivenciar sua prática pedagógica 

e refletir sobre ela com seus pares. 

Conforme o PEC (2018), o perfil que se espera de um professor da Rede Jesuíta de 

Educação  
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É mais que o de mediador das aprendizagens, especialmente em tempos de 

tamanha diversidade de “mediações”. O professor é o profissional que propõem 

o caminho, apresenta o mapa e acompanha os alunos indicando critérios para 

que a apropriação do conhecimento seja feita de maneira significativa e com 

valor. (PEC,32). 

 

O mundo moderno requer um professor que promova discussões nas aulas, que 

estimule o protagonismo dos estudantes e seja um mediador de crianças, as quais 

ensinam a si mesmas e umas às outras. Segundo Bacich, Neto e Trevisani (orgs. 2015): 

 

A escola vive um momento em que os professores estão aprendendo e se 

adaptando ao uso de ferramentas tecnológicas, enquanto seus alunos são 

nativos digitais. A forma como esses estudantes utilizam a tecnologia em favor 

da aprendizagem é uma habilidade que só se concretizará com novas práticas 

de ensino e professores inovadores, estimulando um espírito crítico em seus 

alunos, perante toda a informação disponível na rede. 

 

Segundo Freire (1995), ensinar exige pesquisa, método, criticidade e diálogo com os 

estudantes. Em uma de suas obras mais famosas, Freire afirma que ensinar não é apenas 

transmitir conhecimento. O professor, portanto, precisa estar em contato com os 

estudantes, conhecer sua realidade social e, dessa forma, contribuir para sua formação 

integral, o protagonismo, a socialização e a estabilidade emocional. Ensinar exige, também, 

uma inovação constante. 

Conforme Antônio Nóvoa (1995), uma mudança educacional depende dos 

professores, de sua formação e da reflexão e reinvenção de suas práticas pedagógicas. 

Os educadores que aqui trabalham, docentes ou não, se qualificam 

permanentemente a fim de oferecer atendimento de qualidade aos estudantes, além do 

cuidado e respeito com cada criança.  

É importante que os professores exerçam uma liderança pedagógica genuína para 

gerir o andamento dos processos pedagógicos nos espaços de aprendizagem, assim como 

considerar novos processos avaliativos dos estudantes, garantindo os registros do 

acompanhamento individualizado.  
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A inovação aqui compreendida não se resume apenas ao uso de tecnologias no 

processo de aprendizagem, mas se evidencia, sobremaneira, na reflexão e ressignificação 

de todo o processo educativo.  

    

3333----    Avaliação na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino FundamentalAvaliação na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino FundamentalAvaliação na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino FundamentalAvaliação na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental    

 

A ação profissional do educador caracteriza-se por uma intencionalidade, que implica 

uma reflexão sobre a finalidade e o sentido da sua prática pedagógica e o modo como 

organiza sua ação. Essa reflexão assenta num ciclo interativo – observar, planejar, agir, 

avaliar – apoiando em diferentes formas de registro e de documentação, que permitem 

ao educador tomar decisões sobre a prática e adequá-la às características de cada criança, 

do grupo e do contexto social em que trabalha. 

Com base no PEC (2016), quando se trata de avaliação, é essencial que se avalie tanto 

o ensino quanto a aprendizagem, uma vez que a finalidade do primeiro é o alcance, com 

qualidade, do segundo. A avaliação é um momento privilegiado de acompanhamento de 

estudantes e educadores. É na dinâmica de acompanhamento “do que” e “do como” se 

ensina e “do que” e “do como” se aprende que professores e estudantes, em um exercício 

constante de metacognição, situam-se e tornam-se capazes de pensar no que fazem. 

No Colégio dos Jesuítas, entende-se por avaliação a revisão da totalidade do 

processo pedagógico empreendido ao longo de cada um dos passos do paradigma, para 

verificar e ponderar em que medida foi realizado fiel e eficientemente e, por outro lado, 

em que grau foram alcançados os objetivos propostos, em termos de mudança e de 

transformação pessoal, institucional e social. 

De acordo com o PEC, nº45, os sistemas de avaliação nas escolas da Rede Jesuíta de 

Educação devem contemplar tanto o aspecto cognitivo (intelectual) quanto o 

socioemocional e o espiritual-religioso. Com isso, o educador da Companhia de Jesus 

precisa ter clareza das competências e das habilidades a serem desenvolvidas em cada 

dimensão e quais meios e instrumentos serão utilizados em cada etapa de 

desenvolvimento. 

O acompanhamento e a verificação da aprendizagem ocorrerão através da 

observação sistemática e da análise do desenvolvimento e das produções dos alunos, que 
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serão repassadas às famílias através de Relatórios Individuais descritivos ao final de cada 

trimestre. O Relatório Individual descritivo no 1º ano do Ensino Fundamental conterá, 

também, a verificação do rendimento do aluno, expressando o seu desenvolvimento e 

aprendizagem através dos conceitos obtidos em cada componente curricular, a cada etapa 

letiva. O processo pedagógico da alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

implementará medidas pedagógicas articuladas com as estratégias desenvolvidas na 

Educação Infantil para que o estudante, ao final dessa etapa, seja capaz de escrever, ler e 

interpretar pequenos textos. 

Os estudantes do 2º ano serão avaliados a partir da observação criteriosa das 

experiências realizadas, individualmente ou em grupo. Além disso, propõe-se a realização 

de atividades multidisciplinares, resultando em conceitos e notas bimestrais, e um 

relatório descritivo do desenvolvimento do estudante individual e coletivamente, 

referente a cada etapa. "A criança não pode se sentir integrada a uma escola que lhe 

proporciona uma situação constante de prova, de teste, onde a tensão se mantém e onde, 

somente ela, é responsabilizada pelo seu fracasso", conforme alerta Jussara Hoffmann 

(2015). 

 

4444----    Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:    

 

Para a execução da proposta pedagógica, foram pesquisadas novas tendências 

educativas e tecnológicas, além de considerar a BNCC com os eixos de trabalho, que são 

as interações e as brincadeiras. O PEC, documento da Rede Jesuíta de Educação, nos 

exorta a responder aos sinais dos tempos de maneira ousada e criativa.  

Estamos atentos às necessidades do cuidado com o meio ambiente e com os 

recursos que ele nos oferece, seja na construção do novo espaço físico como na proposta 

de trabalho com as crianças em ambientes flexíveis que favoreçam o brincar como 

processo de aprendizagem.  

Olhar o presente e projetar o futuro é o objetivo deste projeto, que surge como uma 

resposta concreta a essa demanda atual. Nossa proposta de mudança está alicerçada na 

Pedagogia Inaciana, representando o carisma e a identidade inacianas, não sendo assim, 

fruto de modismos passageiros e mercadológicos. 
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