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PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

 CEMIBA - CENTRO EDUCACIONAL MIRETTA BARONTO LTDA  
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

O CEMIBA - CENTRO EDUCACIONAL MIRETTA BARONTO LTDA , está 
situado à Rua Onofre Infante Vieira, 197, Centro, Barra do Piraí, Estado do Rio de 
Janeiro. 

O CEMIBA tem a finalidade de ministrar a educação básica, em suas 
etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e ainda cursos 
semelhantes ou afins, obedecendo ao processo de autorização e à Legislação de 
ensino, variando os últimos em conteúdo e métodos segundo os interesses e 
necessidade da clientela, observando as disposições aplicáveis em todos os 
casos. 

 
FINALIDADES E OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO 

 
A finalidade da educação a ser ministrada, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, visa ao pleno desenvolvimento 
das pessoas e ao seu preparo para o exercício da cidadania, através: 

� da compreensão dos direitos e deveres individuais e coletivos, do 
cidadão, do Estado, da família e dos grupos que compõem a 
comunidade; 

� do desenvolvimento integral do indivíduo e  de sua participação na 
obra do bem comum; 

� da condenação a qualquer tratamento desigual por convicção 
filosófica, religiosa, de raça ou nacionalidade; 

� da formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 
dos meios para o progresso no trabalho e em estudos posteriores; 

� da preparação e habilitação para o trabalho, a última quando for o 
caso. 

 
FINALIDADES E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO 

 
O CEMIBA busca proporcionar uma educação integral, que se baseia 
fundamentalmente no desenvolvimento pleno e concomitante das capacidades do 
aluno em todas as áreas. Procura também oferecer o maior número de 
oportunidades, a fim de que o aluno se torne bem sucedido ao longo de sua vida.  
 Educar, para nós, significa autonomia, pois desde a Educação Infantil, os 
alunos do CEMIBA estão envolvidos diretamente com os objetos e os objetivos do 
seu aprendizado. Não assistem ao trabalho de um professor, mas interferem 
diretamente na produção do conhecimento. 
 Uma característica importante do nosso trabalho é a flexibilidade.  
Adotamos o Sistema do Curso Objetivo, onde nossos professores são orientados 
a adaptar suas aulas à realidade de cada turma.  
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Preocupamos-nos muito a diversidade, não apenas reconhecendo as 
diferenças individuais, mas principalmente criamos espaços pedagógicos para que 
os alunos possam desenvolver diferentes habilidades, diferentes interesses, 
diferentes projetos de vida. 
 Nenhuma escola pode fechar os olhos para a as necessidades do mundo 
real, da vida contemporânea. Para nós, assumir esta postura pedagógica significa 
educar efetivamente para a vida real, desenvolvendo habilidades, atitudes e 
valores que tornem possível a realização de nossos alunos no mundo que aí está. 
  
 

São objetivos específicos da Educação Infantil: 
 

� proporcionar o “desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) 
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social”, complementando a ação da família e da comunidade; 

� favorecer a aquisição de experiências amplas e diversificadas que 
permitam ao educando o desenvolvimento integral  e harmonioso 
das suas características; 

� proporcionar à criança a aquisição de hábitos e atitudes de vida 
social; 

 
           São objetivos específicos do Ensino Fundamental:  
 

� proporcionar ao educando o previsto no artigo 32  da Lei nº 9.394, de 
23/12/1996; 

� capacitar o educando, através de suas atividades, a adquirir e 
desenvolver os conhecimentos atualizados que lhe permitam interagir 
no mundo que o cerca; 

� desenvolver atividades pedagógicas integradas, contínuas e 
progressivas, que atendam às características bio-psico-sociais do 
educando. 

� oferecer atividades de acordo com os métodos de alfabetização que 
atendam à sua potencialidade e motivação. 

 
 

 
São objetivos do Ensino Médio: 
 

� Proporcionar situações de aprendizagem que permitam ao aluno 
explorar o valor instrumental e estético da Língua Portuguesa, no 
desenvolvimento do próprio pensamento, na penetração e 
compreensão dos conhecimentos e das experiências em todas as 
áreas e na comunicação com seus semelhantes; 

� Dar condições de acesso ao conhecimento sistemático e universal, a 
partir da realidade concreta, propiciando o crescimento do aluno na 
sua condição de indivíduo e ser social; 
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� Estimular o desenvolvimento da atitude crítico-reflexiva, do espírito 
de investigação, de criatividade e solidariedade; 

� Oportunizar vivências relacionadas aos setores econômicos, 
técnicos, sociais, culturais, artísticos, visando à busca de 
informações nos diversos campos de trabalhos existentes; 

� Preparar para o vestibular. 
 

 
 CEMIBA procura despertar nos jovens responsabilidade, espírito 

questionador, independência e o espírito crítico, com o objetivo de formar 
adultos realizados pessoal e profissionalmente.  
 

A meta é a formação integral do aluno, desenvolvendo suas 
potencialidades, proporcionando-lhe ajusto físico e social. 

A metodologia que utilizamos no é o aprendizado pela atividade.    
Acreditamos que o aluno precisa fazer para aprender e o professor 

orienta todo o processo, oferecendo meios para que a aprendizagem seja 
eficiente. 

Utilizamos o material do Objetivo, apostilas, livros para-didáticos, 
agenda, gramática, materiais didáticos diversos para o aluno. Esse material 
procura estimular a criatividade do educando. 

Na elaboração e execução das atividades levamos em conta o 
conhecimento dos alunos e o seu ritmo de aprendizagem. 
 
 

O CORPO DOCENTE 
 

 O corpo docente do CEMIBA reúne alguns dos mais competentes 
professores e educadores de nosso município. 
 O Colégio se empenha de todas as maneiras em lhes garantir as 
melhores condições de trabalho. 
 Favorece um ambiente de liberdade para a prática do magistério, de 
estímulo à criatividade e posturas inovadoras quanto a métodos e propostas 
de ensino. 
 O convênio que mantemos com o Curso Objetivo de São Paulo 
propicia aos nossos professores contato direto com profissionais altamente 
preparados com o intuito de lhes fornecer todo o apoio necessário para o 
excelente desempenho de suas funções. 
  
 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
 
Laboratório de Ciências 

È onde os alunos, por meio de aulas práticas, realizam experiências, 
reproduzindo fenômenos ao alcance de seu conhecimento. Abrange aulas 
de Física, Química e Biologia. 
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Laboratório de Matemática 
Em matemática o termo laboratório sugere manipulação de materiais 

concretos, antecedendo a assimilação de conceitos. Esses laboratórios são 
inúmeros, realizados várias vezes por semana e antecedem todas as 
matérias trabalhadas. 
 
Laboratório de Informática 

Nesse laboratório o aluno tem a oportunidade de trabalhar com 
inúmeros programas complementares às atividades desenvolvidas nas 
diferentes disciplinas, revisando, assim os temas estudados em sala de 
aula. 
 
Sala de Vídeo 

Espaço reservado para uso de DVD’s didáticos ou filmes que são 
escolhidos pelo professor sempre em conformidade com a matéria dada por 
ele. 
 
 

ATIVIDADES CULTURAIS 
 
Passeios Pedagógicos 

Periodicamente, os alunos têm oportunidade de visitar locais que 
propiciam um enriquecimento experimental dos temas vistos em sala de 
aula. Para tanto, são realizados passeios e excursões. 
 
 
Feira de Educação Ambiental 

O CEMIBA realiza exposições de trabalhos sobre a Educação 
Ambiental, palestras sobre o assunto, plantio de hortas etc. 
 
Bienal  do Livro 

Levamos nossos alunos à Bienal do Livro, com o objetivo de 
familiarizá-lo com as obras expostas ali, visando despertar o interesse dos 
mesmos pela leitura. 
 
 
 
 

ATIVIDADES ESPORTIVAS 
 

Educação Física 
Visa ao desenvolvimento corporal completo, por meio de jogos e 

atividades orientadas na área, e o que se pretende é educar corporalmente 
o estudante, ensinando a andar, correr, pular, respirar, alimentar-se etc. 
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Natação 
O CEMIBA procura incentivar este esporte promovendo junto com a 

escolinha de natação Pingo D’Água várias competições. 
 
Escolinhas 

O Colégio mantém uma série de escolinhas que funcionam fora do 
horário escolar, com professores competentes e capacitados para atingir os 
interesses dos alunos. Como exemplo citamos, vôlei, futsal, basquete, etc. 
 
 
INTERCEM 

Promovemos jogos e competições internas de várias modalidades 
durante o ano letivo. 
 
 

EVENTOS E ATIVIDADES EXTRA-CLASSE 
 
Programação para datas comemorativas 

Aproveitando várias datas, o Colégio desenvolve uma programação 
de eventos culturais que favorecem a formação da consciência social sobre 
temas importantes e atuais, promovendo assim a integração entre 
professores, pais, alunos e comunidade. 
 
Festa Junina 

Realizamos anualmente nossa Festa Junina, que é toda preparada 
pelos alunos, orientados pelos professores e orientadores tem como  
atração brincadeiras típicas e tem como ponto máximo a quadrilha. 

 
Show de Talentos 

Realizado também todos os anos, onde os alunos revelam seus 
talentos, através da música, teatro, culinária ampliando seus dons artísticos 
e culturais. 

 
 

APOIO AO ALUNO 
 
Serviço de Orientação Escolar 

O CEMIBA atua com uma Orientadora Educacional devidamente 
preparada para atender e acompanhar o aluno durante a sua permanência 
conosco. 
 
Serviço de Orientação Pedagógica 

            O CEMIBA também conta com Pedagogas que fazem a orientação     
junto aos professores para ajudá-los na preparação e execução de suas 
atividades 
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  Biblioteca 
           Abrangendo as áreas de interesse dos alunos, a escola oferece um 

acervo de obras didáticas, enciclopédias e literatura infanto-juvenil, 
disponível para professores e alunos. 

 
 

APOIO À FAMÍLIA 
 

 A estrutura pedagógica do CEMIBA é extremamente ampla e permite 
atender o aluno e sua família de forma personalizada sempre assegurando todo 
apoio e orientação que se façam necessária. 
 O CEMIBA conserva traços de sua origem, é uma instituição familiar, 
despretensiosa na maneira de ser e afetuosa ao se relacionar com alunos, pais, 
professores e funcionários. 
 Desenvolve seu trabalho da forma mais individualizada possível, numa 
atmosfera participativa de cooperação entre escola, aluno e família. Esta é sempre 
incentivada a acompanhar a adaptação e o progresso de seu filho junto à estrutura 
pedagógica do Colégio. 
 
 

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO 
 

ESTRUTURA CURRICULAR 
 

O currículo compreende o conjunto de experiências vivenciadas numa 
dinâmica participativa e questionadora sob a orientação da escola na busca de 
melhores condições de vida do indivíduo e da comunidade. 

Os currículos dos cursos são definidos pela equipe pedagógica da escola 
em consonância com a legislação vigente. 

Constitui parte integrante dos currículos a preparação para o trabalho, 
sempre presente nas atividades escolares. 
 

O corpo Docente é constituído pelos professores em exercício em nossa 
unidade de ensino. 
 

O corpo Discente é constituído de todos os alunos regularmente 
matriculados em nossa Unidade de Ensino, sendo o centro e a razão de todas as 
atividades educativas. 

 
 

 
CALENDÁRIO ESCOLAR 

 
Elaborado anualmente pela equipe pedagógica da escola obedecendo a 

Legislação pertinente. 
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MATRÍCULAS 

 
São feitas mediante requerimento escrito e com a apresentação de 

documentação hábil, conforme a legislação vigente. 
Em todo requerimento de matrícula devem os requerentes declarar que 

estão de acordo com o contrato estabelecido entre as partes. 
 

ADAPTAÇÕES 
 

A Adaptação é um procedimento pedagógico que tem por finalidade atingir 
os ajustamentos indispensáveis para que o aluno possa seguir com proveito o 
novo currículo. 

O processo ocorrerá mediante planos de trabalho, sem prejuízo das 
atividades normais do ano/série em que o aluno estiver matriculado. Sempre em 
consonância com o regimento escolar. 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
O ano letivo é dividido em quatro unidades letivas. Em cada um deles, os alunos 
realizam: 
Prova mensal 
Provas específicas por disciplina, englobando os assuntos referentes à unidade 
letiva; 
Pesquisas e trabalhos especiais. 
A confecção das tarefas de aula e de casa, trabalhos especiais, participação e 
interesse nas aulas, organização e apresentação do material também são 
considerados no desempenho da unidade letiva. 
 

SISTEMA DE PROMOÇÂO 
 
 A promoção na Educação Infantil será automática, respeitando cada faixa 
etária, sem antecipar etapas a serem percorridas. 

No Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio há um resultado parcial 
(recuperação) ou final (promoção ou reprovação). 
 

BOLETINS DE NOTAS 
 

O aluno recebe, por unidade letiva, um boletim que deve ser devolvido à 
secretaria com a assinatura do responsável.  

 
 

AULAS DE RECUPERAÇÂO 
 

Ficará em recuperação o aluno que obtiver nota inferior a sessenta em até 
três disciplinas. 
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A recuperação é semestral e compreende: 
Estudos dirigidos e aulas especiais que abranjam as dificuldades do aluno, no 
semestre. As provas de recuperação são sempre realizadas fora do horário 
escolar. Poderá ser feita também através de trabalhos sobre os assuntos do 
semestre. 
 
 

TRADIÇÃO EM INOVAR 
 

 O CEMIBA foi fundado com o objetivo de garantir aos seus alunos o maior 
patrimônio ao alcance da humanidade: o ingresso na cidadania plena através do 
acesso ao saber. 
 Para o CEMIBA educar não é simples transmissão de conhecimentos: é 
formar um cidadão completo, com instrução, consciência de seus direitos e 
deveres e capaz de participar com êxito da vida em sociedade. 
 Ao longo de sua história, o CEMIBA viu nascerem idéias e movimentos 
pedagógicos. De cada um incorporou o que considerou valioso e compatível com 
sua história, e cuja aplicação resistiu à prova do tempo. Atualizou-se sem 
sacrificar sua proposta ou identidade. 
 A expansão do conhecimento nas últimas décadas bem como a velocidade 
das transformações em todo o mundo vem impondo à escola o desafio de 
preparar as novas gerações para atuar numa sociedade globalizada e em 
constante processo de mudança. O sistema educacional do CEMIBA, sempre se 
adapta a esse futuro. O CEMIBA tem investido na permanente atualização de seu 
projeto pedagógico, conciliando o melhor de sua experiência acumulada com 
promissoras inovações, da Educação Infantil ao Ensino Médio. 
 
 


