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PROPOSTA PEDAGÓGICA ANO BASE 2009 

 

 

 

1. Apresentação 

A Associação de Esporte Cultura da Barra do Ceará, fundada em 25 dias do mês de Setembro do ano de 1999 à 

exercer atividades na Barra do Ceará, bairro localizado na região litorânea de fortaleza. O bairro de importância histórica 

por possui a origem de fortaleza, que ao logo de seu desenvolvimento vem crescendo o índice de exclusão econômica – 

social, gerando violência e trazendo insegurança aos moradores. Por este motivo, nosso propósito fundamenta-se em 

exercer ações que visem à prevenção, a educação e a mobilização de famílias como o princípio determinante de inclusão 

social para saiam desta situação de vulnerabilidade social. A educação hoje se constitui na temática central de todas as 

discussões que envolvem a criação de novas metáforas que propiciem o reinventar do humano para a construção coletiva 

de um mundo melhor para todos. 

2. Objetivo Geral 

Prestar serviços sócio-assistenciais de atendimento básico a infância, adolescência, idade adulta e aos idosos, 

promovendo o bem estar familiar, assegurando-lhe informações e acesso aos direitos previstos pelos referenciais legais 

às suas maiores necessidades. Neste contexto, a Associação de Esporte Cultura, mantidas pelos seus Associados, têm 

como meta central à formação das gerações de cidadãos, com vista à preparação para o exercício ético do convívio social 

na comunidade organizada. 

3. Objetivos Específicos 

a) promover a inclusão social e educacional do público – alvo de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, 

residentes no bairro da Barra do Ceará adjacências; 

b) oferecer oportunidades iguais de inclusão social as pessoas portadores de necessidade especiais (PPD) e diversos 

grupo étnico-raciais; 

c) incentivar e desenvolver junto ao público - alvo suas habilidades e potencialidades, por meio de atividades 

pedagógicas, de atividades físicas, culturais lúdicas e esportivas; 

d) Viabilizar a integração entre o público-alvo das ações sociais da entidade e a comunidade, através do 

fortalecimento vínculos familiares e comunitários;  

e) Promover o crescimento pessoal das famílias, educadores, educando a comunidade através de ações sócio 

educativas;    

f) Contribuir com políticas publicas existentes para inclusão social, como exemplo o programa social e combate a 

fome, Bolsa família, entre outros. 
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4. Fundamento Legal  

Nossa entidade procura fundamentar-se nas normas legais que regem nosso pais: 

a) Constituição Federal 1988 – seguir os preceitos de nossa Magna. 

b) SUAS – Sistema único de assistência Social – nossa entidade procura favorecer as ações do sistema. 

c) PNAS – Política Nacional de Assistência Social – Resolução nº 145 de 15/10/2004 (dou 28/10/2004) nossa 

entidade procura observar os princípios e as diretrizes para o atendimento ao publico da assistência social e as 

proteções afiançadas previstas como PNAS do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

d) Loas – Lei Orgânica de Assistência Social, que dispõe em seu artigo 26 que “o incentivo a projetos de 

enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismo de articulação e de participação de diferentes áreas 

governamentais e em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade 

civil” deixando claro a participação de entidades sem fins econômicos, como a nossa, neste contexto.  

e)  Estatuto do idoso-Parecer1301/2003. Projeto de Lei nº 57 de 2003–Promover e assegura sua execução 

f) Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei nº 8.069 – Almejamos que os princípios do ECA sejam cumpridos em 

sua totalidade, principalmente as normas definidas nos art. 90 e 91 sobre a política de Atendimento. 

g) Lei de diretrizes e base da educação nacional Lei nº 9334, não poderíamos deixar de citar a LDB         

5. Da Metodologia 

Na AECBC, crianças, adolescentes e adultos são recebidos para o programa de construção da cidadania para a vida 

e mobilidade humana, por meio de uma metodologia ativa, de essência discursiva, reflexiva e vivencial, cujos princípios 

norteadores estão assentados na nossa linha de atuação com ênfase A (O): 

 Educação popular, que tem por base as construções teóricas de Paulo Freire, baseadas nos princípios da 

igualdade, da solidariedade, da democracia e da participação popular;  

 Família por meio do convívio com o outro que o homem se constitui desenvolvendo autonomia do Individuo;  

 Construtivismo, que tem como base à formação Cidadã, através do fortalecimento de uma gestão participativa 

com a idéia mais importante é a de que a aprendizagem não é um processo passivo; construímos e 

desenvolvendo a economia, justiça social e preservação do meio ambiente;  

 Nessa concepção o conhecimento é construído a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento, sendo 

as trocas sociais condições necessárias para o desenvolvimento do pensamento. Essa relação de interdependência 

entre o sujeito e seu meio, tem um sentido de organização, estruturação e explicação a partir do fortalecimento 

de geração de emprego e renda através de capacitações e projetos sociais;  

 O eixo temático “Combate a Exclusão Social” está presente hoje sob várias formas na vida cotidiana, por 

envolver posicionamentos e concepções a respeito de suas causas e efeitos, de sua dimensão histórica e política. 

É, portanto, de grande interesse para a discussão, dissenso e confronto de opiniões frente à sociedade brasileira. 

Atendimentos Básicos: 

a) à primeira Infância (0 á 6 anos) 

b) às Crianças e aos Adolescentes (07 á 17 anos) 

c) aos Adultos (18 á 64 anos) 

d) aos Idosos (Acima de 65 anos) 
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A AECBC organizou sua proposta curricular invertendo a lógica pedagógica e promovendo um rearranjo frente aos 

temas transversais propostos as temas na questão epistemológica central, interpenetrados pelos temas transversais Ética, 

Meio Ambientes, Saúde, Pluralidade Cultural e Cidadania, orientando para a construção do homem novo, autônomo, 

solidário, crítico, participativo que venha a colaborar de forma responsável e cooperativa para o aprimoramento da 

qualidade da vida humana. A proposta pedagógica das AECBC está afinada com as políticas públicas educacionais do 

Ministério da Educação - MEC, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará – SEDUC e da Secretaria Municipal de 

Educação e Assistência Social - SEDAS, mediante a integração dos seguintes objetivos: 

 Desenvolver um modelo de gestão participativa, procurando melhorar a eficiência no uso dos recursos públicos 

(financeiros materiais e humanos);  

 Garantir a qualidade da escola com foco na aprendizagem do aluno;  

 Discutir o processo de construção coletiva da comunidade, assentado em bases democrático-participativas, como 

parte constitutiva da afirmação da autonomia das escolas e tendo em vista a consecução dos fins da educação 

escolar no que tange à efetivação da “Educação para a vida afetiva e profissional e Mobilidade Humana” como 

um bem público e de direito universal;  

 Aperfeiçoar o processo de avaliação frente aos resultados educacionais.  

Módulos de Trabalho Pedagógico 

Os módulos de trabalho estão organizados por níveis de ensino, cujo campo de ação abrange a ciência, a filosofia, a 

educação e a arte. A planificação dos módulos nunca é inferior a três tempos de aula (de 50 min. cada), organizados da 

seguinte forma: 

 

MÓDULO I 

Educando (a) (s) de 03 a 7 anos 

Ementa: Sensibilizar quanto à construção de valores indispensáveis à convivência em grupo no espaço mais próximo e 

quanto à importância de hábitos e atitudes seguras na sociedade; 

 

ATIVIDADES 

Conversa sobre a temática “Educação, Meio Ambiente, e Cidadania”. 

 Artes Cênicas: teatro vivo, fantoches, videoteca etc.  

 Artes Plásticas: pintura, colagem, desenhos, construção com sucata etc.  

 Musicalização: bandinha rítmica, músicas, trabalha com ritmos diversos etc.  

 Jogos: de cooperação, sensitivos, de linguagem, informática aplicada na leitura etc.  

 

MÓDULO II 

Educando (a) (s) de 07 a 10 anos                                  

Ementa: Estimular quanto à construção de valores indispensáveis à convivência no espaço urbano e quanto à importância 

de hábitos e atitudes seguras na vida em comunidade, transformando o conhecimento em ação, por meio de vivências e 

situações encontradas no seu cotidiano; 

ATIVIDADES 

 Idem módulo I e mais: Vivências Práticas de simulação nos mecanismo usadas pelos orientadores voluntários da 

AECBC. 
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MÓDULO III     

Educando (a) (s) de 11 a 14 anos 

Ementa: Identificar e conhecer condutas adequadas à convivência e circulação no espaço urbano e conscientizar quanto à 

importância da construção de hábitos e atitudes seguras no combate ao uso de drogas, uso de violência, por meio de 

vivências e situações encontradas no próprio cotidiano e da comunidade onde vive. 

 

ATIVIDADES 

 Artes Cênicas: teatro vivo, fantoches, videoteca etc. 

 Artes Plásticas: pintura, colagem, desenhos, construção com sucata etc.  

 Musicalização: bandinha rítmica, músicas, trabalha com ritmos diversos etc. 

 Palestra sobre a temática “Educação e Cidadania” 

 Jogos: de cooperação, sensitivos, de linguagem (palestras, informática aplicada na leitura) etc. 

 Gincanas 

MÓDULO IV 

Educando (a) (s) de 15 a 18 anos 

Ementa: Repensar e reformular condutas adequadas à convivência no espaço urbano e conscientizar quanto à 

importância da construção de hábitos e atitudes seguras no combate a drogas, com preparo na capacitação profissional   

por meio de vivências e situações encontradas no próprio cotidiano, no Município e no Estado onde vive; 

ATIVIDADES 

 Palestra sobre a temática “Educação, desenvolvimento econômico, fortalecimento de geração de emprego e 

renda e Cidadania” 

 Artes Cênicas: teatro vivo, produção de esquetes, simulação de situações de vulnerabilidade com técnica 

“combate a exclusão social” etc. 

 Artes Plásticas: produção de histórias em quadrinhos, livros, etc. 

 Musicalização: formação de coral, banda músicas, trabalha com ritmos diversos etc. 

 Linguagem: interpretação de poesias, produção de textos (informática aplicada na leitura) etc. 

MÓDULO V 

Educando (a) (s) a partir dos 18 anos 

Ementa: Conscientizar quanto às condutas adequadas à convivência no espaço urbano e da importância da construção de 

hábitos e atitudes seguras,  por meio de reflexões, vivências e situações do cotidiano, nos âmbitos municipal, estadual e 

nacional com o intuito de mudança ou construção de hábitos culturais positivos na resolução dos problemas de sociais e 

mobilidade urbana; 

ATIVIDADES 

 Palestra sobre a temática “Educação, Meio Ambiente, educação social e Cidadã” 

 Oficinas Interativas: introduzindo a temática “Trânsito” por meio das artes cênicas, plásticas, linguagem, de 

jogos educativos etc. 

 Apresentação de Painéis; 

 Seminários e capacitação profissional; 

 Vivências de Professional e simulação prática 
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Da Equipe Técnico-Pedagógica 

A equipe da AECBC mantém um grupo gestor composto de profissionais graduados, pós-graduados em educação 

voluntários sim ensino médio.  

A equipe de educadores é multidisciplinar e formada de estagiários nas mais diferentes áreas do conhecimento: 

Pedagogia, Serviço Social, Artes Cênicas e Psicologia, cujo acompanhamento é realizado mediante o constante exercício 

de reflexão sobre a prática educativa realizada. 

Da Entidade  

A AECBC – Associação de Esporte Cultura da Barra do Ceará tem a satisfação em comunicar que hoje se encontram em 

funcionamento, com os seguintes endereços e capacidades diárias para visitação e aulas teóricas e práticas: 

 O endereço situado na Rua Estevão de Campos, nº 400, bairro Barra do Ceará, próximo a “Ponte do Rio Ceará”; 

 O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h30min às 16h30min, visando atender os diferentes níveis de ensino, 

sendo mais um espaço destinado à socialização de conhecimentos referentes à “Educação para o a vida e Mobilidade 

Humana”. 

Em nossa proposta pedagógica estamos comprometidos com a democracia e a cidadania. Neste sentido baseado no texto 

da constituição de 88, os parâmetros curriculares nacionais – PCNS orientam que as instituições que trabalham com 

ensino observem os princípios gerais que visam à consecução da seguinte metas:  

a) Igualdade de direitos, de forma a garantir a equidade em todos os níveis; 

b) Participação como elemento fundamental a democracia; 

c) Co - responsabilidade pela vida social como compromisso individual e coletivo; 

d) Respeito aos direitos e exclusão de qualquer tipo de descriminação, nas relações interpessoais, publica e privadas. 

 

A LDB 9,394/96 tem na cidadania seu eixo orientador e se compromete com valores e conhecimento que viabilizam a 

participação efetiva do educador beneficiado  na vida social; em função disso três nossas DIRETRIZES DE ENSINO: 

a) Posicionamento em relação às questão sociais e visão da tarefa educacional como intervenção internacional no 

presente; 

b) Tratamento de valores como conceitos reais, inseridos no contexto do cotidiano; 

c) Inclusão dessa perspectiva no ensino dos diversos conteúdos escolares e extra-escolares; 

 

Alguns de nossos objetivos gerais para o beneficiado da entidade: domínio de conhecimentos gerais; aquisição de 

habilidades para a vida de trabalho; compreensão e uso de tecnologias; formação de juízos de valor a partir da vivencia 

no ambiente social; cooperação individual e coletiva em situações particulares, locais e globais; compreensão de deveres 

e direitos de cidadania. 

Nossa metodologia valorizara ainda as seguintes atividades – estudo de Campo; realização de eventos 

comemorativos; atividades de integração e socialização queremos promover aos beneficiados acesso a leitura, 

informática cuja finalidade é a obtenção de competência e habilidades no uso do computador como instrumento de 

estudo, pesquisa e trabalho.  

 

6. Avaliação de resultados 

 

Em nossas atividades utilizemos fichas individuais de acompanhamento e observação dos beneficiados, com os 

itens a serem preenchidos e condizentes com os conteúdos conceituais e procedimentos desenvolvidos na entidade.       
 

 

 

__________________________________                                   __________________________________ 

                Valdecir Paiva                                                                                   Mauricia Regia 

           Presidente da AECBC                                                                        Secretaria da AECBC  


