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   Conhecendo a nossa cidade...Natal/RN
 Natal capital do Estado do Rio 
Grande do Norte, foi fundada em 
1599 às margens do Rio Potengi. 
Conhecida por suas belezas naturais, 
lindas praias, dunas, lagoas e 
coqueiros. 



Alguns Dados da nossa cidade: 

Área População Escolas CMEIS 
 

Docentes Alunos 

170.298 
km² 

817.590 72 78 
 

2.293 37.197 

Fonte dos dados: IBGE, ano 2012.



Políticas Públicas – Leis consolidadas: 
• Lei Nº 6. 094. De 29 de abril de 2010. Dispõe 

sobre a Criação da Política Municipal de Promoção 
da Leitura Literária nas Escolas Públicas do 
Município do Natal, e dá outras Providências. 

• O objetivo da legislação é fazer com o que o poder 
público assegure a formação do leitor em todas as 
escolas de educação infantil e ensino fundamental, 
de modo que crianças e jovens desenvolvam o 
prazer de ler textos literários, favorecendo o aceso 
ao conhecimento. 



LEI Nº. 6.299 , DE 06 DE OUTUBRO DE 2011.  
 Dispõe sobre a instituição da Política Municipal do Livro e dá 

outras providências.  

Art. 3º -Fica instituído o dia 30 de dezembro, dia do 
aniversário de Câmara Cascudo, como o "Dia Municipal do 
Livro e da Leitura", que será comemorado em todas as 
bibliotecas, escolas públicas e privadas de Natal.  

Art. 7º -Fica instituído o PRÊMIO LITERÁRIO CIDADE DO 
NATAL, que terá edição anual para promoção da literatura 
do município, cuja premiação ocorrerá durante a Feira ou o 
Festival do Livro.  

 



Lei Nº 1.861. De 04 de setembro de 2008. 

• Define critérios do Programa Saúde na Escola 
e traz o termo de adesão dos municípios. 

• O Programa Saúde na Escola (PSE), lançado 
em setembro de 2008, é resultado de uma 
parceria entre os ministérios da Saúde e da 
Educação que tem o objetivo de reforçar a 
prevenção à saúde dos alunos brasileiros e 
construir uma cultura de paz nas escolas. 



•  DECRETO N.º 9.615, DE 02 DE FEVEREIRO DE 
2012. 

 Institui a separação dos resíduos recicláveis 
descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública municipal direta e indireta, e 
entidades paraestatais, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, e dá outras 
providências. 

• DECRETO Nº 9.721 DE 11 DE JUNHO DE 2012. 

 Aprova o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do 
Município de Natal e dá outras providências. 

 



Forte dos Reis 
Magos

 
Natal, também 
conhecida como 
Cidade do Sol é 

anualmente destino 
turístico 2 milhões 
de visitantes, o que 

comprova a tradição 
do Natalense ser um 

povo acolhedor e 
festivo. 



Praia de Ponta 
Negra

Ponta Negra é a 
praia mais 

badalada da 
cidade, boa para 
banhos, com infra 

- estrutura de 
hotéis, 

restaurantes e 
vida noturna bem 

agitada.  



Praia da Redinha
A Praia da Redinha está 

localizada no bairro 
homônimo, é a  única praia 
da Zona norte da cidade e 
também a última praia do 
litoral urbano. E é no bairro 
da Redinha tradicional vila 

de pescadores que está 
localizada a Escola Municipal 
Professora Noilde Ramalho. 



 
Chegamos a 

comunidade da 
África no bairro da 
Redinha no dia 25 
de maio de 2011, 

como um presente a 
muito tempo 

esperado.  
 



Nossa Equipe:
*Gestão Escolar; 

*15 Professores; 

*01 Coordenadora; 

*01 Inspetor Escolar; 

*16 Funcionários; 

*05 Auxiliares de 
sala. 
 



*307 alunos 
matriculados; 
 
 
*16 alunos 
portadores de 
necessidades especiais. 
 
 
*58 alunos 
aguardando uma 
vaga;  
 
 
 
 



Nosso 
compromisso é 
realizarmos uma 
educação 
transformadora 
e de qualidade . 
 



Nossa  missão é 
desenvolver com 
nossos alunos 
uma educação 
baseada nos 
preceitos básicos 
de valores, de 
caráter e de 
justiça. 
 
 



Nossa Estrutura Física: 
*06 salas de aula, com 
escovódromo, jardim/horta; 

*01 sala de informática; 

*01 biblioteca; 

*01 sala para as ações 
educativas; 

*01 refeitório; 

*02 banheiros coletivos; 

*02 banheiros adaptados; 

*Toda parte administrativa. 

 



Escovódromo 
 

Jardim e horta  
Refeitório 



Culminância do 
Projeto 

Primavera Literária 

Vivências 
coletivas Aula de Artes 



Acreditamos que será 
nesta construção diária 
que vamos 
verdadeiramente ter no 
futuro cidadãos muito 
mais participativos e 
conscientes de seu 
papel, não como 
coadjuvantes, mas como 
os agentes sociais das 
mudanças que nossa 
sociedade necessita. 
 



Planejamento 
Pedagógico, 

 
O caminho 

para o 
sucesso das 

ações! 
 
 



 
Níveis de Leitura e Escrita 1º, 2º e 3º 

Ano: 
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Níveis de Leitura e Escrita 4º e 5º Ano: 
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Conceitos Matemáticos 1º , 2º e 3º Ano: 
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Conceitos Matemáticos 4º e 5º Ano: 

52

45 45

36
33

25 25

32

0

10

20

30

40

50

60

Resolve adição e 
subtração

Compreende a 
Multiplicação

Compreende a 
Divisão

Resolve Situações 
Problema

4º Ano - 75 alunos

5º Ano - 50 alunos



Números da Evasão Escolar: 
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Resultado Provinha Brasil/IDEB- 2013 

• Língua Portuguesa: Nível 4 
• Matemática: Nível 5 
 
• IDEB: 3,4 – 2011 

   3,9 - 2013 



Nossos Projetos Didáticos 
  

Objetivos: 
•Favorecer  a aprendizagem;  

•Envolver toda equipe; 
•Oportunizar a construção e 

reconstrução de novos e antigos 
saberes; 

•Aprender sempre uns com os outros;  
•Compartilhar saberes e experiências. 

 
Entrando em ação! 



Biblioteca Irmãos Salvatore 

Nossa Biblioteca! Rodas de Leitura 



Projeto 30 Minutos pela Leitura 



Corredor Literário 
•Atividade mensal; 

•Duração de 01 hora; 

•Diversidade de gêneros 
textuais; 

•Acompanhada pelos 
professores; 

•Todas as turmas 
circulam por todos os 
espaços da escola. 
 



Cantinho da 
Leitura 

*Espaço dinâmico de 
incentivo a leitura; 

*Caixotes literários; 

*Colcha de Retalhos; 

*Tapete Literário; 

*Mala dos Livros; 

*Bandeiras poéticas. 



Lendo em 
Família, número 
de livros lidos: 
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Soletrando na 
Escola 

•Atividade semestral; 

•Turmas envolvidas: 1º ao 
5º ano; 

•Banco de palavras; 

•Atividades diversificadas 
de leitura e escrita; 

•Uso do dicionário; 

•Rendimento dos alunos. 
 



Maratona de 
Leitura 

•3ª edição: 5.424 
livros lidos. 
•Período: 03 meses. 



São João Literário 
•Tradições juninas com um 
tema literário; 

•Escolha de um escritor 
como tema; 

•Incentivo a prática da 
leitura literária; 

•Trabalhar os diversos 
gêneros literários. 



Colcha de Retalhos 
•Objetivo: diversificar as 
atividades de incentivo a 
leitura; 

•Atividade que pode 
acontecer na sala de 
aula, no recreio divertido, 
durante  os 30  minutos 
pela leitura... 

•Incentiva o empréstimo 
dos livros da biblioteca. 



Maleta literária 
*A mala contém: 
livros, revistas e um 
tapete; 

*Atividade que 
acontece diariamente 
durante o recreio 
divertido; 

*Incentiva a procura 
pelos livros da 
biblioteca. 
 

 



Caixote Literário 
*Caixotes de frutas ou 
verduras; 

*Forma de organizar os 
cantinhos da leitura e 
dinamizar atividades de 
leitura realizadas em 
outros espaços da escola 
ou nos momentos de 
visita à outros locais da 
comunidade. 



Vestindo a História 
*Atividade que torna os 
momentos de contação de 
histórias lúdicos e dinâmicos; 

*Oportuniza a participação 
dos alunos neste momentos; 

*A Atividade pode ser 
realizada por todas as 
turmas da escola; 

*Atividade que se renova 
sempre. 



Restaurante 
Literário 

*Parceria com escritores; 

*Trabalha diversos gêneros 
literários; 

*Momentos coletivos de 
aprendizagem; 

*Trabalhar a oralidade, 
postura gestual e vocal. 



Cordelista 

Ailton Mangabeira 

Escritor 

José de Castro Contadora de Histórias 

Dorinha Timóteo 



Livro Argolado 
*Momento diversificado 
e dinâmico de contação 
de história; 

*Incentiva a 
participação dos alunos 
no empréstimo dos 
livros da biblioteca. 

 

Ler por prazer! 



Projeto Música 
na Escola 

*Parceria IBS/SME/Ilha 
de Música; 

*Aulas de flauta doce e 
coral; 

*02 vezes por semana. 

*Duas turmas de 30 
alunos atendidos no 
contra turno das aulas. 
 



“Coral Cantando Palavras” 



Natal Brasileiro...Uma Cantata do 
Natal! 



Escovação Diária na 
Escola 

*Parceria com Posto de 
Saúde; 

*Reposição das escovas a 
cada três meses; 

*Acompanhamento dos 
índices de cáries dos alunos; 

*Aplicação de flúor; 

*Escovação diária após o 
lanche na própria sala de 
aula. 



Agentes 
Ambientais 

*Conscientização da 
comunidade para coleta 
seletiva no bairro; 

*Atividades com papel 
reciclado; 

*Oficinas de geração de 
renda; 

*Jardim e horta nas 
salas de aula. 



Gincana Cultural 

*Conscientização para 
coleta seletiva; 

*Envolvimento de toda 
equipe; 

*Arrecadação de material 
para as oficinas de 
geração de renda. 
 



"Reutilizando Embalagens, 
Gerando Renda"! 

 Ações: 

*Grupo de 10 agentes 
ambientais; 

*03 monitoras; 

*Oficinas quinzenais. 

Valores: 

*Conscientização ambiental; 

*Transversalidade das ações. 



Recreio 
Divertido 

*Atividades diversificadas por 
todos os espaços da escola; 

*Alunos e professores 
monitores; 

*Diminuição da violência; 

*Trabalho cooperativo que 
estimula a responsabilidade e 
o respeito as regras; 

*Convivência em grupo. 
 



Atividades 
Esportivas 

*Acontecem semanalmente 
durante as aulas de 
Educação Física; 

*Mensalmente nas 
culminâncias das atividades 
extraclasse; 

*Semestramente nos 
torneios de futebol, 
queimada e vôlei de areia. 



Gincana Inter Classes 
“O Caráter Conta” 
Projeto anual que trabalha 
os pilares: 

*Zelo; 

*Responsabilidade; 

*Respeito; 

*Senso de Justiça; 

*Solidariedade; 

*Sinceridade. 

 



Multiplicando 
as ações 

CMEI-Terezinha 
Linhares Faustino 

CMEI-Nossa Senhora 
Auxiliador 

Escola Municipal Herly 
Parente 
 



CMEI-Terezinha 
Linhares Faustino 
•Lendo em Família; 

•30 minutos pela leitura; 

•Chá literário; 

•Escovação Diária na 
Escola; 

•Projeto esportivo; 

•Brinquedoteca. 



Escola Municipal 
Herly Parente 

*30 minutos pela leitura; 

*Biblioteca escolar; 

*Lendo em Família; 

*Soletrando; 

*Árvore literária; 

*São João Literário; 

*Escovação Diária na Escola; 

*Horta Escolar. 



CMEI-Nossa Sra. 
Auxiliadora 

*30 minutos pela leitura; 

*Lendo em Família; 

*Oficina de geração de 
renda; 

*Escovação Diária na 
Escola; 
 



7º Seminário 
Potiguar Prazer em 

Ler 
*Seminário de Incentivo a 
prática da Leitura 
Literária que acontece 
anualmente em Natal 
numa parceria entre o IDE 
e o Instituto C&A. 

*Presença de escritores 
como: Ricardo Azevedo, 
Roseana Murray, José de 
Castro, Volnei Canônica e 
outros. 



Sala Temática 
 *Exposição de fotos das 

ações do IBS; 

*Restaurante Literário; 

*Cantinho da Leitura; 

*Varal Poético; 

*Receitas Poéticas.; 

*Colcha de Retalhos; 

*Tapete literário. 
 

 



 
 

Nunca pensem 
na separação, 
as sementes 
apodrecem 
para que 

nasçam um 
novo fruto 

nessa eterna 
floração!  

 

 

 



 Juntos construímos essa educação que 
transforma! 

 
Instituto Brasil Solidário/Programa Amigos 

do Planeta na Escola/SME/ 
Escola Noilde Ramalho/Escolas 

Multiplicadas/Natal/RN. 
 

 

 
 


