
Projeto Meta- Metodologias Ativas 
para a Correção da Distorção idade- 

série 



Contexto Municipal 

*Altas taxas de distorção idade- série 
principalmente nas séries finais: cerca de 25%; 

*Abandono escolar vinculado aos casos de 
distorção; 

*Frequência compulsória sem sentido; 

*Fracasso escolar ( do estudante, da família, da 
escola e do município). 

 



Plano Municipal de Educação 

• Meta 2 - Universalizar o ensino fundamental de 9 
(nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa 
etapa na idade recomendada, até o último ano de 
vigência do PNE. 

 
• Estratégia 2.19 - Implementar uma política pedagógica 

de acompanhamento aos estudantes que se 
encontram em defasagem idade/ano para que os 
mesmos desenvolvam e evoluam em sua 
aprendizagem;  
 



Projeto Meta 

• Pensado entre toda a Rede Municipal; 

• Reuniões entre escolas com sugestões; 

• Construção de ideias a partir de experiências já 
vivenciadas na região; 

• Conclusão: Nos colocamos no desafio de tentar algo 
completamente  novo com esse público, já que o 
modelo de educação vivenciado até aqui, faliu... 

• Consulta no CME com apontamentos gerais sobre o 
que se pensou...  

• Parecer de Autorização nº 07/2017, de 06/06/17. 

 



A estrutura 

• 1º) Rompimento com a fragmentação do 
ensino 

*Superando a dificuldade de construção de 
vínculo; 

*Poucos professores e professores que tem 
capacidade interdisciplinar/transdisciplinar e, 
principalmente, vontade de se desafiar e de 
aprender; 



• 2º) Foco em Projetos de Pesquisa 

• Aluno protagonista 

• Professor mediador 

• Sequências didáticas baseadas em temas de 
interesse dos estudantes; 

• Currículo vinculado a desenvolvimento de 
habilidades e competências amplas, ligadas a 
aplicação dos conteúdos no dia-a dia dos 
adolescentes; 

 

 



Feicipa do Meta 
Feira de Projetos Científicos- 05/12/17 







 
 















2017 

• 13 escolas 

• 16 turmas 

• 283 alunos incluídos 

• 236 alunos obtiveram sucesso 

 

 



85,35% dos alunos avançaram 



 
160 alunos-58,61%- concluem Ensino 

Fundamental 
 
 



Algumas formaturas 









Um novo desafio, muito estudo 

 

• Grupo se encontrou de quinze em quinze dias 
para estudar, planejar, se fortalecer. 

 

• Em 2017, 80 horas de formação. 



Meta 2018 

• Em torno de 150 alunos atendidos; 

• 6 pólos; 

• Algumas necessidades para fortalecer o 
Projeto: Professor titular  tem apoio de 
outro(s) profissionais com formação diferente 
da sua, com carga horária compartilhada; 



Professores Planejando-  
Conhecendo o território e pensando em jovens 

empreendedores  



Roteiro histórico e geográfico por 
Parobé 

#Pertencimento 



Os caminhos do Trem 



Horto Florestal 



Patrimônio histórico- valorização do 
Município 



As vivências 
Arte e Matemática 



Experiência  



Alunos dão aula de Educação Física 



Jogos 



Pesquisas de Campo 



Passeio ciclístico- Pontos importantes 
de Parobé 



O grupo de professores de 2018 



• Elaboração de roteiro histórico e geográfico de 
Parobé para ser vivenciado por outros 
professores, pelos alunos do Meta e alunos de 
4º  ano que estudam o Município; 

• Grupo de estudos sobre Metodologias Ativas- 
acontece uma vez por Mês, para equipes 
diretivas das escolas municipais, estaduais e 
demais professores que quiserem participar; 



Desafios? 
Muitos... 

• Superar a baixa auto-estima que os alunos 
trazem em seu interior e fazê-los acreditar que 
podem aprender... 

• Escola dentro da caixa- As atividades 
propostas pelo Projeto Meta desacomodam a 
escola e a rede... Desconfortos...tensões... 
Preconceitos 

 

 



Por fim 

   Nossos esforços devem dirigir-se para a 
criação de um novo ambiente escolar, um 
ambiente vivo e estimulante, de trabalho em 
comum sobre o conhecimento, um ambiente 
de curiosidade científica e participação. 

António Nóvoa 
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Obrigada! 
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