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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
A presente proposta pedagógica é o resultado de um trabalho coletivo 

consolidado desde 2007 e que a cada ano é discutido com pais, professores, 

servidores e alunos. Esse ano, na Semana Pedagógica, discutimos com os 

professores e servidores a presente proposta e validamos como nossa forma de 

caminhar. No Dia letivo temático apresentamos aos pais e alunos a proposta com 

slides e fala da professora Laura Côrrea e da diretora Luciana Grazziotti, ambas 

atuam na escola desde 2007 e vem acompanhado o desempenho da mesma, foi 

aberto uma  discussão sobre o tema. Diante do que foi apresentado houve 

manifestação de que a proposta atende os anseios da comunidade escolar, o 

que nos possibilita atingir, no fazer pedagógico, uma educação que permita ao 

professor e ao aluno atingir os seguintes pilares: o aprender a aprender, o 

aprender a ser, o aprender a fazer e o aprender a conviver. A Gestão 

Democrática torna possível a realização de um trabalho coletivo com seus vários 

atores aliada à Escola Integral na Rede Integradora onde se amplia o tempo de 

permanência na escola para 10h, com parceria entre a Escola Classe 05 do 

Cruzeiro e Escola Parque 303/304 Norte, amplia-se também o tempo de 

aprendizagem dos estudantes, a qualificação dos processos de ensino com 

ênfase no sucesso escolar do estudante e possibilita a ampliação de suas 

oportunidades sociais, culturais, esportivas e de lazer garantindo o acesso e a 

permanência, com sucesso, na escola. 

Nesse sentido, o compromisso sistemático e ético que a escola tem, é que se 

enraíze, de fato, uma educação pautada em sentimentos de respeito a todas as 

formas de vida. Para isso, é preciso que haja mudança de atitudes influenciando 

a vida individual e social de todo o corpo docente e discente desta escola, bem 

como de toda a comunidade escolar. 

Vislumbramos uma sociedade livre, democrática, justa, igualitária onde o 

processo de formação possa se desenvolver mediante a realidade que o aluno 

traz com suas interpretações, suas crenças, seus valores, enfim, com toda a sua 

subjetividade, trabalhando com os eixos transversais que perpassam toda essa 

proposta, Educação para diversidade e cidadania, Educação para os direitos 

humanos e Educação para a sustentabilidade 
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HISTORICIDADE DA ESCOLA CLASSE 05 DO CRUZEIRO 

 
A Escola Classe 05 do Cruzeiro iniciou-se oficialmente suas atividade no dia 

primeiro de setembro de 1970. Localiza-se na SHCES EQ. 201/203 – A.E Cruzeiro 

Novo/DF, telefone: 3901-2585; CNPJ: 00.494.989/0001-37 e email: 

escolacinco@gmail.com. Possui 20 salas sendo 8 salas de aula, 1 sala multiuso: 

Informática, Leitura e Vídeo, 1 sala de recursos/orientação educacional, 1 sala de 

professores com banheiros, 4 depósitos, 1 sala de coordenação, 1 sala de direção, 

1 sala de secretaria, cantina com depósito, quadra descoberta. Foi construída para 

atender à comunidade local, objetivando ofertar ao aluno a possibilidade de o aluno 

frequentar uma escola próxima de casa sem que os pais se preocupassem com o 

trânsito. 

Em 1986, a escola passou a ser denominado Centro de Alfabetização, a fim de 

desenvolver uma prática pedagógica coerente com o Ciclo Básico de Alfabetização. 

Dessa maneira, passou-se de 4 horas/aula diárias para cinco horas/aula, bem como 

a implantação de fases, atendendo o compromisso com a Escola Candanga. Em 

2000 foi adotada a seriação como de forma de agrupamento passando a funcionar o 

Projeto Classe  de Aceleração da Aprendizagem – CAA, com o intuito de 

acelerar aqueles alunos com defasagem por idade/série. Nossa realidade mudou a 

partir de 2008, quando atendíamos 80% de alunos oriundos da Cidade Estrutural. 

Parte significativa destes alunos vivia em situação de risco, alternando turnos na 

escola e nas ruas da Cidade. Iniciamos então a Educação Integral com 

atendimento prioritário a estes alunos, três vezes por semana com 8 horas de 

atividades diversificadas: reforço, informática, artes, jogos e musicalização. Essa 

intervenção propiciou melhorias no desempenho pedagógico dos alunos, na parte 

nutricional, no relacionamento interpessoal e na valorização do espaço público pela 

comunidade escolar. 

Essas conquistas levou o restante da comunidade que não estava inserida no 

programa, a solicitar a ampliação do projeto. Nos anos de 2009, 2010 e 2011 

atendemos a todos os alunos em turno único, das 7h30 às 16h. Em 2012 tivemos 

que suspender o atendimento por falta de monitores bolsistas. No ano seguinte, 

2013 ampliamos o atendimento da Escola em Tempo Integral para 10 horas diárias 

com o PROETI, tivemos suporte do Governo Federal através do Programa Novo 

Mais Educação, os alunos no turno matutino passaram a ser atendidos nos 

componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

mailto:escolacinco@gmail.com
mailto:escolacinco@gmail.com
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Geografia, e a  uma vez por semana eram atendidos  na Escola Parque da 314 Sul, 

nos componentes curriculares de Arte, Cênicas e Música, outra tarde no CIEF 

(Centro Integrado de Educação Física) e o restante tinham reforço escolar na 

própia escola, ficamos quatro anos com esse atendimento. Em 2017 formou-se a 

Rede Integradora onde os alunos matriculados na Escola Integral são alunos de 

duas escolas, a Escola Classe 05 do Cruzeiro e a Escola Parque 303/304 Norte, 

pela manhã são desenvolvidos os componentes curriculares de Português, 

Matemática, História, Geografia e Ciências, no período vespertino na escola Parque 

desenvolvem Artes Plásticas e Cênicas, Educação Física, Música, educação para a 

vida. 

No período vespertino recebemos um turno regular e atendemos os alunos 

oriundos do Paranoá, Paranoá Park, Itapoã e a comunidade do Cruzeiro que não foi 

contemplada com a Escola Integral. 

A escola é muito elogiada pelo trabalho que realiza e tem o anseio de ampliar seu 

atendimento integral a todos. 
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QUADRO DE SERVIDORES 

 
FUNÇÃO RESPONSÁVEIS 

Gestoras Diretora: Luciana de Assis Grazziotti 

 Vice diretora: Luciane Fagundes Euzebio Lima 

Secretária Mary Lucia Corrêa da Costa 

Servidores Carreira Assistencia Sônia Galhardo de Oliveira  
Marlene Cláudia Marcos 

Orientadora Educacional Nilvânia Maria de Jesus Faria 

Coordenadora do Turno Matutino Priscila Campos de Souza 

Coordenadora do Turno Vespertino Juliana Gonçalves Pinto 

Coordenador do Integral Kleiber Ribeiro da Silva 

Professora Sala de Recursos   Silvia Tatsch Yiesiolek 

Pedagoga Vanessa de Jesus Krominski 

Psicõloga Eliane  

Professores Efetivos Albenise Maria Cavalcanti Catão 

Andréa Labossiére Vasconcelos Lima 

Andresa Carolina Caixeta Campos Queiroz 

Ana Kátia dos Anjos Pinheiro 

Ana Paula de Oliveira 

Bianca Vieira Passarela 

Carolina Paiva de Faria 

Célia Lúcia de Oliveira 

Claúdia Menezes Custódio Salino 

Danyielle Cristine Biagioli Gomes 

Juliana Gonçalves Pinto 

Kleiber Ribeiro da Silva 

Laura Christina Corrêa da Costa 

Professoras Readaptadas   Fabíola Fernandes Alves 

 Simone Venâncio Fernandes 

 Francisca De Sales Silva 

 Maria de Fátima Sousa 

 Maria do Carmo Guedes 

Comissão Organizadora da PP 

 

Luciana de Assis Grazziotti 

Luciane Fagundes Euzebio Lima 

Priscila Campos de Souza 

Kleiber Ribeiro da Silva 

Laura Christina Corrêa da Costa 
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Características Físicas da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Auxiliar de Educação Conservação e Limpeza (terceirizado) 05 

Agente de Educação Serviços de Cozinha (terceirizado) 02 

Agente de Educação Vigilância (terceirizados) 04 

 

QUADRO DE PROFESSORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDÊNCIA  QUANTIDADE  

Salas de aula  8 

Sala de Leitura  1 

Cantina (merenda escolar)  1 

Depósito  4 

Banheiros alunos (feminino)  1 

Banheiros alunos (masculino)  1 

Banheiros professores 1 

Laboratório de Informática 0 

Sala da Direção  1 

Sala dos Professores  1 

Sala de Coordenação 1 

Sala de reforço  1 

Sala de Apoio (atendimento alunos ANEE) 1 

Secretaria  1 

Sala dos Servidores e Vigilantes 1 

Banheiro de Servidores e Vigilantes 1 

Quadra Esportiva descoberta – Grama sintética 1 

Quadra Esportiva descoberta 1 

Parque Infantil 1 

ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE 

1º AO 5º ANO 16 

Classe especial (TGD) 04 

Sala de apoio (ANEE) 01 

Coordenadores 03 

Pedagoga (EEAA) 01 

Psicóloga (EEAA)  01 

Orientadora 01 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
A Escola Classe 05 do Cruzeiro, atende duas modalidades: Escola Integral 

(Rede Integradora) no matutino e Regular no período vespertino. Na Escola 

Integral atende 173 alunos de 6 a 10 anos, do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental de nove anos, em 2 ciclos: 1º ciclo BIA (1º ao 3º ano) e 2º ciclo (4º e 

5º ano) com 10 horas de atendimento, em duas escolas (EC 05 do 

Cruzeiro/Escola Parque 303/304 Norte). No matutino eles ficam das 7:30 às 

12:30h depois, de ônibus, vão para a Escola Parque  303/304 Norte, onde são 

atendidos no vespertino. A Escola Parque oferece almoço, descanso e aulas de 

Música, Educação Física, Artes Plásticas e Cênicas, capoeira, xadrez e iniciação 

musical. São 8 turmas, 4 são inclusivas. Temos 4 alunos especiais  3 com DI 

(Deficiência Intelectual),  1 com DF (Deficiente Físico). Esses alunos têm dois 

atendimentos na Sala de Recursos (intinerante) e contam com o auxílio de 

educadores sociais voluntários. Temos 6 alunos com TDAH (Transtorno de Defict 

de Atenção e Hiperatividade). Temos ainda 4 alunos com defasagem idade série 

distribuídos nas turmas. No turno vespertino, atendemos 153 alunos, em sua 

maioria, vindos do Paranoá, Paranoá Park e Itapuã. Deslocam-se por ônibus 

contratados pela SEDF até a escola, percorrendo 45 km até a chegada. Os 

demais alunos são da comunidade do Cruzeiro. São 8 turmas, sendo 2 inclusivas, 

com redução (18 alunos), tendo 2 alunos autistas. São atendidos pela sala de 

recursos no turno contrário (às quintas-feiras) e contam com educador social 

voluntário em sala de aula. 

A escola ainda não esta totalmente adaptada com acessibilidade para alunos 

com necessidades especiais. Temos apenas uma rampa de acesso na entrada da 

escola.  

O público discente é diversificado. No que diz respeito à residência: 50% dos 

alunos são oriundos da comunidade local e os outros 50% são oriundos de outras 

Regiões Administrativas e cidades do Entorno como: Paranoá, Itapuã, Santa 

Maria, Recanto das Emas, Octogonal, Setor Sudoeste, Vila Estrutural, 

Valparaíso, Luziânia, Águas Lindas. Quanto ao aspecto socioeconômico,   

constatamos,   segundo   questionário   realizado   que 10% são filhos de 

profissionais militares, 25% de autônomos, 35% de funcionários públicos e 30% 

de pessoas que não exercem atividade remunerada. Em relação à autopercepção 

os dados revelaram que 55% se declararam negros, 45% se declaram brancos, 
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8% se declararam pardos, 2% se declararam asiáticos. Quanto à constituição 

familiar, 33% residem com família nuclear tradicional (pai e mãe); 37% residem 

com a mãe; 21% com o pai; 13% com outros responsáveis (avós, tios, primos etc). 

 
DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS 

 
As turmas estão assim distribuídas: 

Matutino: 
 
 

Série Turno Nº de 
turmas 

Nº de 
alunos 

Modalidade 

1ºano ETI 01 23 Ensino Fundamental 

2º ano ETI 01 26 Ensino Fundamental 

3ºano ETI 02 35 Ensino Fundamental 

4º ano ETI 02 40 Ensino Fundamental 

5ºano ETI 02 49 Ensino Fundamental 

 
 

Vespertino: 
 
 

Série Turno Nº de 
turmas 

Nº de 
alunos 

Modalidade 

1ºano Vesp 02 38 Ensino Fundamental 
Regular 

2º ano Vesp 02 40 Ensino Fundamental 
Regular 

3ºano Vesp 02 35 Ensino Fundamental 
Regular 

4º ano Vesp 01 20 Ensino Fundamental 
Regular 

5ºano Vesp 01 20 Ensino Fundamental 
Regular 

 
Nosso corpo docente é composto de 16 professores regentes sendo 11 

efetivos e 5 contratos temporários, todos possuem graduação, temos 3 

coordenadores também efetivos,  4 readaptadas. A idade varia de 25 a 60 anos, a 

maioria mora perto da escola. 

Contamos também com o atendimento da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem para nos auxiliar na identificação de alunos que apresentam 

dificuldades na aprendizagem. Os testes preliminares feitos permitem que a escola 

oriente os pais/responsáveis a buscarem diagnósticos elucidativos com 

profissionais específicos. 

A escola que temos hoje, é uma escola REFERÊNCIA, com índices 
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favoráveis. Nosso IDEB foi destaque. Ocupamos o 10º lugar em relação às escolas 

do DF em 2015.  

Atingimos a média 7.0. Tivemos 5% de reprovação nos 3º e 5º anos. 

Nas avaliações externas como a prova diagnóstica da SEDF tivemos um bom 

desempenho atingindo 89% de aprovação. 

Em 2017 e 2018, recebemos reconhecimento às boas práticas e aos 

resultados alcançados nas avaliações da Educação Básica, etapa EF/ Anos 

Iniciais, dentre as Unidades Escolares da Rede Distrital de Educação. (Certificado 

de Excelencia nos anexos). 

Realizamos os dias letivos temáticos onde discutimos e avaliamos com a 

comunidade temas como: proposta pedagógica, avaliação dos alunos, 

participação da família, dengue, violência e meio ambiente presente em nossa 

rotina diária. Com esses encontros fortalecemos a participação da família nas 

rotinas escolares e também conseguimos discutir e melhorar nosso coletivo. 

Durante o decorrer deste processo de construção foi possível observar que esta 

comunidade possui um potencial de ação que precisa ser explorado. É perceptível 

que avançamos significativamente no tocante ao desenvolver o sentimento de 

pertencimento dos pais, servidores, professores e alunos. Hoje nosso desafio é 

conquistar a comunidade do Paranoá que, pela distância, fica impossibilitada de 

participar da rotina escolar dos filhos. Nossa comunicação é feita através de 

bilhetes, reuniões de pais, mensagens por Whatsapp e contatos telefônicos. 

O PROJETO VIDA, pautado na sustentabilidade, adquiriu visibilidade na 

comunidade escolar e fora dela. A mídia televisiva já realizou 2 reportagens sobre 

o Projeto LIXO QUE NÃO É LIXO, destacando o trabalho de coleta seletiva 

realizada nesta IE. 

Dentre as experiências significativas durante este processo, podemos destacar 

a elaboração coletiva das sete idéias para melhorar o mundo. São elas: 

1 – Economizar água e energia. 
 

2 – Plantar árvores e reflorestar áreas degradadas. 
 

3 – Dizer não aos vícios: cigarro, drogas e bebidas alcóolicas.  

           4 – Ter escolas e hospitais de qualidade para todos. 

4 – Ter mais amor, solidariedade e tolerância com o próximo. 
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5  – Cuidar da natureza. 

6 – Fazer a coleta seletiva colocando em prática os 7 R: Repensar, Reduzir, Reutilizar, 

Reciclar, Recusar, Reparar e Reintegrar. 

Outra experiência de especial relevância é a estratégia de divulgar na 

comunidade escolar as variadas atividades desenvolvidas em cada subprojeto, 

através de murais, oficinas, apresentações dos alunos e videoclipes 

disponibilizados durante as reuniões de pais. 

A participação dos pais ainda é pequena, mas temos buscado envolvê-los, cada 

vez mais, nos processos de acompanhamento da aprendizagem de seus filhos. 

Temos um grupo no WhatsApp que nos possibilita uma comunicação rápida e 

eficiente entre a família e a escola. Nosso Conselho Escolar é atuante e tem 

participado bastante do cotidiano e das decisões com a escola. Nas festas e 

reuniões temos grande participação e isso muito nos alegra. 

O conjunto dessas experiências ajudou a consolidar a autoestima desta 

comunidade escolar, comprovando ser possível construir coletivamente uma 

escola de qualidade para nossas crianças. 

Outro ponto a ser ressaltado foi o despertar da equipe para a necessidade da 

formação continuada. Além das reuniões diversas para organização e 

planejamento do trabalho, sentiu- se a necessidade de dedicar tempo para estudo 

nas coletivas. Todos os professores efetivos e contratados têm nível superior. 

Alguns servidores possuem nível superior e outros estão cursando e os demais 

têm Ensino Médio, fazem cursos e são incentivados a buscar conhecimento. Com 

uma heterogeneidade própria, requer da equipe que a dirige uma sensibilidade 

extra para atender de forma equitativa e equidistante, não excludente as 

demandas específicas de cada clientela. Organizar esta comunidade tão diversa 

constitui um desafio constante para todos os segmentos que dela fazem parte, 

principalmente quando professores e servidores se encontram de LTS e abono, 

pois, legalmente, as substituições imediatas ficam sob a responsabilidade dos 

coordenadores pedagógicos e da Equipe Gestora, o que emperra o trabalho 

pedagógico. 

A Gestão Atual e o Conselho Escolar foram eleitos pelo processo da Gestão 

Compartilhada em 2016 e tem mandato até dezembro de 2019. Atualmente a 

Direção é formada por três membros: Diretora, Vice-Diretora e Chefe de 
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Secretaria, com jornada de oito horas diárias. Esse número é pequeno diante da 

demanda de 10 horas de trabalho. Contamos também com três coordenadores 

pedagógicos. É urgente a liberação de supervisores administrativos e pedagógicos 

para manter um trabalho de qualidade sem sobrecarga para a equipe gestora. 

Tudo isso fortaleceu o trabalho em equipe na escola, gerando a expectativa de 

que juntos podemos fazer mais e melhor. Conscientes das limitações e das falhas 

ocorridas, o grupo acredita ser possível dar continuidade as ações desenvolvidas 

no ano anterior prosseguindo com os acertos e minimizando os erros. Os 

subprojetos: Brasil Minha Pátria, Momento da Leitura, Cantarolando, Lixo que não 

é lixo e  Valores para a Vida estão sendo retomados ganhando maior integração 

com os Sete Saberes e os Princípios da Escola Integral e Regular. 

O maior desafio desta escola é fazer de si uma escola preocupada com a 

construção da cidadania.  Se os pressupostos atuais da cidadania têm como base 

a garantia de uma vida digna e a participação na vida política e pública para todos 

os seres humanos e não apenas para uma parcela da população, pois essa 

escola deve ser democrática, inclusiva e de qualidade para todas as crianças e 

adolescentes, uma aprendizagem de prazer e de conquistas. 

 
 

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
        Educar o Ser por inteiro. A escola precisa ser um espaço de educação 

continuada, tornando o saber uma prática diária, capaz de transformar o indivíduo em 

um cidadão que tenha a capacidade de realizar suas ações com independência e 

responsabilidade.  

  

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 05 do Cruzeiro está diretamente 

conectada a obra do filósofo francês Edgar Morin, “Os Sete Saberes necessários à 

Educação do Futuro”. Incentivado pela UNESCO, especialmente pela repercussão de 

seu livro “A cabeça bem  feita”, Morin não hesitou em desenvolver tal obra, a fim de 

trazer uma grande contribuição para a educação. Rubricada pelas posturas da 

complexidade, “Os sete saberes” propõe o desenvolvimento de uma gestão 
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emancipatória para e a Educação, esses princípios estão interligados aos princípios da 

Educação Integral que são: Integralidade, Transversalidade, Territorialidade, 

Intersetorialização, Diálogo escola- comunidade, territorializaçao, trabalo em rede e 

convivência escolar, e os Pressupostos Teóricos do Currículo, Teoria e Pós-Crítica 

(pág 21), Pedagogia Histórico- Crítica e Psicologia Histórico-Cultural (pag30). 

“Os sete saberes necessários à Educação do Futuro” retrata principalmente as 

questões da incompatibilidade existentes entre as exigências do mundo 

contemporâneo e o papel que a educação vem desempenhando. Discutir que o 

conhecimento está descompromissado com a realidade do mundo e que simplificamos 

o modo de enxergar esse mundo nos faz perceber a urgente necessidade de reformar 

o pensamento. Assim sendo, é fundamental estabelecer outra 

postura diante do conhecimento transmitido em sala de aula, sobretudo, diante da 

vida. Portanto, faz-se necessário neste momento, apresentar de maneira sucinta quais 

são os saberes discutidos na obra citada. 

O primeiro saber é dedicado às cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão. Morin 

(2004) aponta como uma de nossas primeiras necessidades, reconhecermos que o 

conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. E formar o aluno em todas as 

dimensões humanas, primando pelo equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. Quando, por exemplo, uma informação é transmitida, qualquer 

perturbação ou ruído pode possibilitar a ocorrência de um erro na transmissão de 

informações. 

Nossas percepções são traduções e reconstruções cerebrais captadas por estímulos  

ou sinais. A visão, por exemplo, é um dos sentidos mais confiáveis, porém pode tornar-

se um erro de percepção. Traduzimos o conhecimento por meio da 

linguagem/pensamento. Ao traduzi-lo, ocorre a interpretação, ou seja, o risco do erro 

aumenta, pois quando interpretamos algo, entra a subjetividade do conhecedor. Assim, 

o conhecedor poderá, portanto, considerar seus princípios de conhecimento, sua visão 

de mundo, bem como suas projeções (desejos/medos), trazido pela emoção, 

possibilitando que os erros se multipliquem. 

Identificar os erros, as ilusões e as cegueiras presentes no conhecimento impõe aos 

educadores uma das tarefas essencialmente necessárias, se quiser pensar em reforma 

do pensamento. É necessário, portanto, destacar a origem dos erros. Estes, segundo 

Morin (2004), podem ser de origem mental, intelectual e da razão. 
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Assim sendo, devemos sempre interrogar o conhecimento, o mundo, o homem, 

buscar o conhecimento do conhecimento, (integração do conhecedor em seu 

conhecimento). Deve-se enraizar um paradigma que permita o conhecimento 

complexo. As teorias abertas, racionais, críticas, reflexivas e autocríticas estão aptas a 

se auto reformar. Muitos problemas, sofrimentos, destruições foram causados 

baseados em erros e ilusões, na história da humanidade. Um exemplo a ser 

demonstrado de como fomos iludidos, diz respeito à natureza. Antigamente 

acreditávamos que a natureza era infinita e hoje percebemos que ela é limitada. 

Percebemos os erros e as ilusões quando nos aproximamos da crítica e da autocrítica 

que alimenta a nossa racionalidade. A possibilidade de ocorrer erros e ilusões, 

continuará, porém, a educação do Século XXI, tem o papel de preparar as mentes para 

a identificação dos erros, ilusões e cegueiras, rumo à lucidez. 

No segundo saber, os princípios do conhecimento pertinente, a educação deve se 

preparar para reformar o pensamento, “esta reforma é paradigmática”. (MORIN, 2004, 

p. 35). Dessa maneira, provavelmente estaremos capacitados a articular e organizar os 

tempos e o mundo. A transversalidade perpassa o conhecimento de forma 

interdisciplinar onde tudo é importante e tem seu papel e valor. 

No entanto, existe uma inadequação cada vez maior, ou seja, os saberes estão 

desunidos, divididos, compartimentados, e os problemas são a cada dia 

multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e 

planetários. Dessa maneira, torna-se impossível perceber o contexto, o global, o 

multidimensional e o complexo. Portanto, para que o conhecimento seja pertinente, ele 

deve estar em evidência. Assim, trabalhar os aspectos (contexto, global, 

multidimensional e complexo) torna-se fundamental para a educação. 

A leitura deste saber nos impele a refletir sobre a difícil missão que se impõe à 

educação. Trata-se de mudar paradigmas! Pensar de uma maneira que não seja 

fragmentada, organizar o pensamento de sem compartimentá-lo. “Pensar diferente”. 

Mas, como? É uma questão delicada, pois, trazemos em nós uma educação focada na 

fragmentação, disjunção, na especialização, no reducionismo. Edgar Morin nos 

convida agora ao caminho inverso: ao invés de separar, unir conhecimentos. É preciso 

mais que isso, aliar ao conhecimento das partes a totalidade, conjugar a síntese à 

análise. É preciso, portanto o exercício de uma nova maneira de pensar: livre, rica, 

abrangente e por tudo isso, pertinente. 

O terceiro saber: ensinar a condição humana, Edgar Morin nos induz a uma 
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reflexão: a educação do futuro deve estar centrada na condição humana. O diálogo 

com a comunidade perpassa todo esse saber. A escola é da e para a comunidade, os 

atores precisam legitimar os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. 

Mas, que condição humana seria essa? Morin ( 2004) afirma que devemos perceber 

que somos seres comuns, que temos um destino comum, para isso devemos 

reconhecer nossa diversidade a unidade de cultural. Mas como? A condição humana 

deve ser questionada, ou seja, devemos interrogar nossa posição no mundo: Quem 

somos? Onde estamos? De onde viemos? Para onde vamos? 

É necessário, portanto, estudar a complexidade humana. Assim, o ser humano pode 

se conscientizar como cidadão na Terra. Estar consciente que o destino do ser humano 

é comum a todos, ou seja, que o destino individual, social, histórico está entrelaçado 

contribui para a aprendizagem da condição humana. O ser humano é, a um só tempo 

físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Porém, tem tido sua unidade 

complexa desintegrada na educação por meio das disciplinas. Dessa maneira, tem se 

tornado impossível aprender o que significa ser humano. Cabe aos educadores do 

presente e do futuro restaurar a unidade complexa da natureza humana, evidenciando 

o elo indissolúvel entre a unidade e diversidade de tudo que é humano. 

No quarto saber: ensinar a identidade terrena, a era planetária foi iniciada no  

Século XVI, mas foi somente no final do século XX que entramos na fase da 

mundialização/globalização. Mundialização significa: “o surgimento de um objeto novo, 

o mundo como tal “(LEVY apud MORIN, 2004, p.64). Vivemos em uma era de 

incontáveis informações que, acabam por sufocar o desenvolvimento da 

inteligibilidade. É necessário haver de fato uma reforma no pensamento a fim de nos 

tornarmos seres conhecedores do mundo, a educação extrapola os muros escolares, a 

educação não se restringe ao ambiente escolar, despertaremos em nós as aptidões de 

contextualizar, pensar na globalidade, na multidimensionalidade e na complexidade, 

nos espaços ao nosso redor. 

Partindo do pressuposto de que ensinar a identidade terrena se torna cada vez mais 

indispensável, Edgar Morin defende o ensino de histórias da era planetária, que se 

inicia com o estabelecimento da comunicação entre todos os continentes no século 

XVI, mostrando como todas as partes do mundo se tornaram solidárias, sem, contudo, 

ocultar as opressões e a dominação que devastaram a humanidade e que ainda não 

desapareceram. Neste aspecto, podemos inserir o conteúdo de História previsto para a 

quarta série – Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. A história do nosso 

país, da formação do nosso povo constitui-se um excelente fio condutor para este 
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saber. 

O quinto saber: enfrentar as incertezas nos faz refletir sobre nosso comportamento 

perante a vida, sobretudo, nas dificuldades que temos de aceitar o novo, o inesperado, 

o incerto. Segundo Morin (2004), os séculos precedentes ao século XXI, acreditavam 

em um futuro ainda que fosse repetitivo e progressivo. Muitos ainda hoje, vivem na 

ilusão de prever um destino para a humanidade. Porém, o futuro é incerto, aberto e 

imprevisível. 

Sabe-se que o progresso é possível, porém, incerto. Sendo assim, o autor nos 

convida a incluir em nossas aulas não apenas as certezas adquiridas pelas Ciências 

ao longo dos séculos, mas, sobretudo, o ensino das incertezas. Sua proposta é que 

ensinemos princípios e estratégias que permitam aos nossos alunos uma possibilidade 

de lidar melhor com os imprevistos, com o inesperado e a incerteza. Edgar Morin nos 

incita a preparar as mentes para lidar com o novo, para escapar do inesperado e 

enfrentá-lo. É capacitar o aluno a se ver por inteiro. 

No sexto saber: ensinar a compreensão, Morin (2004) nos chama a atenção para o 

cuidado que devemos ter com a compreensão, “ Compreender significa 

intelectualmente aprender em conjunto, compreender, abraçar junto (o texto e seu 

contexto, as partes e o todo, o múltiplo e o uno)” (MORIN, 2004, P. 94). Uma das 

finalidades da educação é saber lidar com ela, pois o avanço da incompreensão 

parece cada vez maior. A compreensão humana deve ser ensinada, pois haveria 

dessa maneira a possibilidade de se garantir a solidariedade intelectual e moral da 

humanidade. Aqui encontramos o princípio do trabalho em rede que favorece não 

apenas o desenvolvimento das pessoas e da comunidade permitindo que informações 

e soluções de problemas sejam compartilhadas por todos construindo uma cultura de 

participação, de cooperação e de responsabilidade. 

Nesse sentido, este saber nos faz refletir sobre o grande desafio que os educadores 

têm em mãos: Ensinar a compreensão. Edgar Morin afirma que a educação para a 

compreensão está ausente do ensino e que o planeta necessita em todos os sentidos 

de compreensão mútua. Para tanto, se faz necessário estudar a incompreensão a 

partir de suas raízes, suas modalidades e seus efeitos. Morin (2004) defende que é 

preciso estudar não apenas os sintomas do racismo, da xenofobia e do desprezo, mas 

as suas causas. 

O sétimo e último saber: a ética do gênero humano nos faz repensar sobre a nossa 
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sociedade e em todos os preceitos já citados, aqui eles se entrelaçam. É necessário, 

portanto, haver uma relação rica e complexa entre indivíduo e sociedade, onde juntos 

podem ajudar-se, desenvolver-se, controlar-se e regular-se mutuamente. Dessa 

relação, surge a democracia, Morin (2004) ainda afirma que a palavra democracia 

geralmente é reduzida a servidão, pois o poder não sofre a retroação daqueles que 

estão submetidos. Por outro lado, a democracia ultrapassa o regime político através de 

uma regeneração continua de uma cadeia complexa e retroativa, ou seja, os cidadãos 

produzem na democracia que consequentemente produz cidadãos. É numa sociedade 

democrática que “o indivíduo é cidadão, pessoa jurídica e responsável; por um lado, 

exprime seus desejos e interesses, por outro lado, é responsável com sua cidade” 

(MORIN, 2004, p. 107). 

Enfim, este saber nos remete a uma breve reflexão. Somente com o pleno exercício  

legítimo da democracia, internalizado em cada um de nós, alcançaremos o verdadeiro 

sentido da palavra cidadão. Porém, antes é preciso que as pessoas acreditem, 

sobretudo, na mudança de paradigma. A ética do gênero humano tão necessário 

impõe aos educadores um desafio, tendo em vista o crescimento da falta de esperança 

em nossa sociedade. 

Edgar Morin finaliza sua proposta indicando a “antropo-ética” como um dos 

caminhos a ser trilhado pela educação. Esta é tica em nada se confunde com lições de 

moral, ela deve estar alicerçada na tomada de consciência de que o ser humano é ao 

mesmo tempo: indivíduo, parte da sociedade e parte da espécie. Uma ética capaz de 

estabelecer um controle mútuo da sociedade e os indivíduos pela democracia, uma 

ética capaz de conceber a humanidade como uma comunidade planetária desejosa de 

realizar a cidadania terrena. 

O desejo, portanto, do referido projeto, é que ele possa não somente ser instalado 

em nossa escola, mas que ele ultrapasse as paredes e seja refletido na comunidade, 

em que cada educador, em que cada servidor, internalizando-o em sua prática 

pedagógica, profissional e social, para que tenhamos cidadãos capazes de transformar 

a sociedade e o meio ambiente. 
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 OBJETIVOS 

 
Objetivo Geral: 
 

Transformar “Os sete saberes necessários á educação do futuro” em prática 

pedagógica com eixo condutor de diversas aprendizagens a serem construídas na 

escola, trazendo o currículo e as práticas pedagógicas para andarem juntos 

alcançando uma aprendiagem significativa e clara em todas as dimensões da escola. 

 

Objetivos Específicos: 

 
 Pedagógicos: 

 

 Promover oportunidades educacionais diversificadas para que o currículo seja 

trabalhado comtemplando todos os estudantes favorecendo a formação integral 

do aluno. 

 Contribuir com os sete saberes para a elevação dos índices de aprendizagem 

dos alunos. 

 Inserir princípios da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e 

transversalidade na prática pedagógica do grupo (docente e discente) para o 

alcance da reforma do pensamento. 

 Reduzir a reprovação em 80%, ao final do 3º e 5º anos. 

 Ampliar o IDEB para 7,5 até 2020. 

 Atender alunos com necessidades   especiais, garantindo o 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

 Promover a formação continuada dos profissionais de educação, visando à 

garantia de uma educação de qualidade. 

 Acompanhar as avaliações externas e internas da escola. 

 Realizar reuniões de pais e mestres.  

 Valorizar a pátria através de uma formação mais ética e consciente da 

importância das leis e de seu cumprimento. 

 Valorizar a biodiversidade. 

 Promover a formação continuada dos profissionais de educação visando a 

garantia de uma educação de qualidade. 

 Oferecer uma alimentação saudável, saborosa e diminuir o desperdício 
alimentar. 

 Promover ações com a comunidade escolar para o desenvolvimento da 
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sustentabilidade, dos direitos humanos e da cidadania. 

 Promover parceria com o Conselho Tutelar para viabilizar o processo de 

diagnóstico dos alunos com dificuldade emocional, pedagógica e psíquica. 

 Manter intercâmbio e diálogo com a ESCOLA PARQUE 303/304 Norte. 

 Despertar no aluno o gosto pela leitura, incentivando-o à autonomia de ler 

diferentes tipos de texto para realizar atividades do cotidiano. Realizar 

intervenção pedagógica para os alunos defasados ou com dificuldades na 

aprendizagem através de Projeto intervetivo. 

 Realizar os reagrupamentos intra e interclasse para que os conteúdos 

apresentados em cada série sejam atingidos. 

 Investir na apropriação da cidadania como condição essencial para a cultura de 

paz e de todas as formas de vida. 

 

 Administrativas: 

 Melhorar a comunicação entre pais, professores, servidores e alunos. 

 Manter a organização da escola.  

 Zelar pelo bom ambiente escolor e de trabalho. 

 Promover encontros para festejar datas comemorativas entre os funcionários. 

 Cumprir prazos para entrega de documentos. 

 Acompanhar os diários eletrônicos. 

 Promover e intensificar a integração da família com a escola. 

 Manter a limpeza da escola aproveitando o lixo com a reciclagem. 

 Adequar os espaços da escola a fim de garantir qualidade no atendimento no 

turno Integral e no turno Regular. 

 

 Financeiras: 

 Fortalecer e garantir a participação do Conselho Escolar no cotidiano escolar, 

auxiliando no gerenciamento da escola e nas tomadas de decisões 

pedagógicas, administrativas e financeiras. 

 Gerenciar com transparência e responsabilidade as verbas públicas (PDAF, 

PDDE, e outros) e verbas oriundas da contribuição da Associação de Pais e 

Mestres (APM), além daquelas geradas por atividades diversas empreendidas 

pela escola (coleta seletiva, passeios etc) juntamente com o Conselho Escolar 

e Fiscal.  

 Prestar contas à SEEDF e à comunidade escolar dos gastos executados 



20 

 

mensalmente.  
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
As práticas pedagógicas da Escola Classe 05 do Cruzeiro vem inicialmente, ao 

encontro das metas da Constituição Federal de 1988, no Art. 205: 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.” 

Baseiam-se, também, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – 

Lei nº 9.394/96, Nos Princípios e Fins da Educação Nacional, No artigo a seguir: 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância 
(...); 

IX – garantia de padrão de qualidade; 
  

X – valorização dia experiência extraescolar. 

 

    Além do Art. 205 da Constituição Federal já citado, temos também no capítulo V, 

art. 58 da LDB a fundamentação legal para o atendimento às necessidades dos 

alunos portadores de necessidades especiais nas escolas de Ensino Regular: 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos dessa Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. 

 

Em seus artigos 34 e 87, §5º a LDB prevê aumento progressivo da jornada 

escolar para jornada em tempo integral, que hoje já é realidade em nosso 

estabelecimento de ensino: 

Art. 34- “ A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro 
horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o 
período de permanência na escola”. 

2º parágrafo: o ensino fundamental será ministrado progressivamente, em 
tempo integral, a critério dos sistemas de ensino (...). 

Art. 87, parágrafo 5º - Serão conjugados todos os esforços, objetivando a 
progressão das redes escolares públicas, urbanas de ensino fundamental para 
o regime de escolas em tempo integral. 
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A Escola tem como alicerce o Currículo em Movimento/Educação Integral e 

aqui  vamos enfatizar o atendimento integral, mas também temos que olhar 

para a escola regular fazendo os ajustes necessários, concedendo ao educando 

uma  educação de qualidade, promovendo um espaço para exprimir suas ideias, de 

busca de conhecimento, explorando diversas culturas que formam a cultura 

nacional, além do contato com a cultural formal. 

Este Currículo baseado na Educação Integral, idealizada pelo educador Anísio 

Teixeira, já aplicada na década de 50 no Estado da Bahia e posteriormente trazida 

para a nova capital, Brasília, propõe uma nova postura onde tempos, espaços e 

oportunidades educacionais se ampliam para que o indivíduo tenha a possibilidade 

de uma formação eficaz, o respeitando como um ser multidimensional, “com 

identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e 

singular.” (Currículo em Movimento da Educação Básica, Pressupostos Teóricos, p. 

10) com seus princípios.  

  • INTEGRALIDADE: é um princípio que busca dar a devida atenção a todas as 

dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais; ou seja, a integralidade vai além do aumento do tempo do 

estudante na Unidade Escolar, já que se deve levar em consideração que o 

processo formativo acontece ao longo da vida de uma pessoa, e que a escola 

contribui com a formação humana “por meio de práticas educativas associadas a 

diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, 

entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas”. 

Nessa direção, este é, provavelmente, o princípio que mais desafia o “fazer 

educação” na Unidade Escolar, uma vez que propõe agregar à formação do 

estudante aspectos que preveem a valorização do potencial cognitivo e intelectual. 

• INTERSETORIALIDADE: assegura políticas públicas de diferentes campos, a fim 

de “potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a 

melhoria da qualidade da educação.”  

• TRANSVERSALIDADE: busca por em prática a “concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

estudantes e da comunidade”.  

• DIÁLOGO ESCOLA-COMUNIDADE: procura “legitimar os saberes comunitários 

como sendo do mundo e da vida, pensando na Unidade Escolar com abertura para 
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resgatar tradições e culturas populares.”. 

 • TERRITORIALIZAÇÃO: o propósito é ultrapassar os muros das escolas fazendo 

parcerias com a comunidade para a “criação de projetos socioculturais significativos 

e para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas”. 

 • TRABALHO EM REDE E CONVIVÊNCIA ESCOLAR: “todos devem trabalhar em 

conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar 

oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens.” 

Afinal, “o estudante não é só do professor ou da escola mas da rede, existindo uma 

corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando”. 

Nossa proposta tem como referência para sua prática pedagógica “Os sete 

Saberes necessários à Educação do Futuro” trabalho elaborado pelo pensador 

francês Edgar Morin, pois o mesmo aponta para a necessidade de uma formação 

humanista, ampla e generalista, a partir da transmissão de princípios e saberes 

clássicos historicamente adquiridos, mas também, considera importante a 

transmissão dos saberes populares, de forma a abarcar as diversas dimensões 

humanas. (Projeto de Educação Integral em Tempo Integral, pág 8). 

Toda a rede de ensino tem um grande desafio, já que é crescente a falta de 

esperança na sociedade moldada pelas injustiças, corrupções, nepotismos, desprezo 

pelo moral e pela ética. Para que haja alguma esperança de transformar a realidade, 

Edgar Morin assinala com a “antropo – ética” ou seja, a tomada de consciência de 

que os seres humanos são indivíduo/sociedade/humanidade, desejosos de que os 

seres humanos são indivíduo/sociedade/humanidade, desejosos de realizar a 

cidadania a todos os setores e de maneira globalizada, ou seja, em todo o planeta. 

Sendo assim, que o resultado de todas essas ações, dos sete saberes e os 

princípios da Educação Integral, ultrapassam os muros dos estabelecimentos de 

ensino, internalizando valores nos indivíduos da comunidade escolar, multiplicando-a 

no contato com os demais participantes da sociedade, criando uma corrente de 

reflexão e ação social. 

Ensinamos também aos alunos do regular esses pressupostos, pois, queremos o 

melhor para todos. 

Em relação a avaliação, temos como base as Diretrizes de Avaliação do triênio 

2014/2016, elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - 

SEEDF, onde no Projeto Político Pedagógico de cada instituição escolar a 
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apresentação da proposta avaliativa dará caracteres próprios e exclusivos, 

compondo sua identidade. 

 

Antigamente o objetivo da avaliação chegava a ser punitivo, onde o único objeto de 

estudo era o discente, e dependendo do resultado das suas avaliações escritas e 

bimestrais era promovido ao conseguir nota satisfatória ao fim do período da 

seriação, mas se a nota não fosse adequada para que ocorresse a promoção além 

de ser retido, toda a culpa recaía sobre seus ombros, jamais o método utilizado em 

sala de aula e outros fatores não eram questionados, era a Avaliação Somativa. 

 
Muitos profissionais da educação começaram a questionar esse tipo de avaliação 

e concluíram que era essencial reformular e chegaram a Avaliação Formativa, onde 

toda e qualquer atividade é utilizada para acompanhar o desenvolvimento cognitivo 

do educando dia a dia. Possibilita ao profissional autoavaliar seu procedimento 

pedagógico, o que deve ser reformulado para atingir seus discentes, na nova 

proposta do Currículo em Movimento possibilita respeitar o tempo próprio do 

educando. 

 
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEEDF articula três 

níveis de avaliação educacional: avaliação institucional da escola, desenvolvida por 

ela mesma; e avaliação da aprendizagem em sala de aula, e nessa usamos provas, 

portfólios, seminários, trabalhos sobre responsabilidade do professor. A perspectiva 

é de que esses três níveis interajam entre si e possam contribuir efetivamente para a 

melhoria da qualidade da educação. 

 
A observação como procedimento avaliativo permite localizar cada estudante ou 

grupo de estudantes em seu momento ou trajeto percorridos, alterando o enfoque 

avaliativo e as práticas de recuperação, além das atividades desenvolvidas no 

Projeto Interventivo, Parte Diversificada e Reagrupamentos. O docente das 

instituições escolares que abrangem os Anos Iniciais do Ensino Fundamental conta 

com instrumentos legais para a descrição do desempenho dos estudantes: o 

Registro de Avaliação - RAV – e o Registro do Conselho de Classe. 

 
A avaliação, em qualquer nível, deve ser utilizada de maneira que promova a 

Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação em e para os Direitos Humanos 

e Educação para a Sustentabilidade, garantindo que nenhum ato avaliativo seja 

utilizado para excluir ou cercear direitos educacionais, pelo contrário, que a todos se 
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dê o direito fundamental e inalienável de aprender. 

   A escola organiza seu atendimento em 2 ciclos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: 1º Bloco – Bloco Inicial de Alfabetização ( três primeiros anos do 

Ensino Fundamental) a criança tem 3 anos para concluir seu processo de 

alfabetiação e os demais componente do curriculo. No 2º Bloco – 4º e 5º anos  o 

estudante aprimorará seus conhecimentos completar. (Diretrizes Pedagógicas para 

a organização escolar do 2º ciclo para as aprendizagens – BIA e 2º Blocos). 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
A participação articulada, reflexiva, criativa e comprometida entre os atores 

escolares e a mobilização dos potenciais educativos da comunidade local são 

fatores de extrema importância para o sucesso da educação em tempo integral e 

regular. Nosso trabalho pedagógico utiliza diferentes espaços e tempos de 

aprendizagem e nessa organização pedagógica a aula é um espaço de relações e 

interações entre professor-aluno; aluno-aluno; aluno-monitores voluntários; 

monitores voluntários-professores, fundamentais para o desenvolvimento das 

atividades propostas no planejamento da escola e no planejamento docente. A 

escola é organizada Ciclos: 1º Bloco – Bloco Inicial de Alfabetização (três primeiros 

anos do Ensino Fundamental) e 2º Bloco – 4º e 5º anos conforme as diretrizes 

Pedagógicas para a organização escolar do 2º ciclo para as aprendizagens – BIA e 

2º Blocos, com esse atendimento a criança tem um tempo maior para concluir seu 

processo de alfabetização e depois aprimorar suas aprendizagens. 

 
Nosso horário de trabalho inicia-se às 7 horas com abertura da entrada, as 7h e 

30 minutos abrimos a porta para as salas de aula. Os  alunos  tomam a primeira 

refeição do dia e às 7h45, com o sinal eles se reúnem no pátio verde para 

acolhimento e atividades coletivas e vão para as salas de aula. Às 12h30 são 

colocados no ônibus e saem para Escola Parque onde almoçam, descansam e 

realizam as demais atividades. Às 17h30 retornam à EC 05 do Cruzeiro, e às 18h 

seguem para suas residências. 

 
Às 13h chegam os alunos do Cruzeiro, Paranoá, Paranoá Park e Itapoã e são 

acolhidos pelas professoras, recebem almoço e vão para as salas. Nas terças e 

sextas-feiras realizam atividades coletivas no pátio verde. Nas segundas, quartas e 

quintas tem aula de Educação Física através do Projeto Educação em movimento 

que recebemos esse ano . As aulas de Educação Fisica são ministradas por um 

professor habilitado e efetivo da rede. 

Somente os alunos do vespertino são atendidos pelo projeto. 

 
 ALIMENTAÇÃO 

 

A escola oferece 4 refeições diariamente, café da manhã e colação para os 

alunos do Integral no matutino, almoço e um lanche no turno vespertino. 
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 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

    Em 2010 a escola recebeu 20 computadores, doados pelo MEC, com programa 

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA EM FOCO. Com o passar do tempo os computadores se 

tornaram obsoletos, e hoje não temos nenhum  funcionando. 

 
 RECREIO 

 

O recreio é de 20 minutos. São realizados dois recreios em cada turno, um para os 

alunos do 1º ao 3º ano das 10h às 10h20, e outro para os 4º e 5º anos das 10h40 às 

11h no matutino. No vespertino o primeiro é das 15h20 ás 15h40 e o segundo das 

16h as 16h20. Os alunos recebem bolas e cordas para que esse momento 

transcorra com mais tranquilidade. As turmas se distribuem nas quadras de futsal, 

basquete e queimada para brincar com a bola. Essa estratégia é utilizada para evitar 

tumulto durante o recreio. Também são acompanhadas por rodízio entre as 

readaptadas, orientação educacional, coordenação e educadores sociais voluntários. 

 
 ESCOLA PARQUE 

 
Segundo Freire (1993) a escola não é só um espaço físico. É um clima de 

trabalho, uma postura, uma rede, um modo de ser. A Educação Integral extrapola 

esses muros, assim temos a parceria com a Escola Parque 303/304 norte todos os 

dias, onde são trabalhados os conteúdos de Artes e Ed. Física que se apresentam 

no Currículo em Movimento da Educação Básica (Anos Iniciais SEEDF).  

 
Considerando a importância do projeto político pedagógico da nossa escola, todos 

os professores procuram planejar sua rotina de trabalho considerando-o como eixo 

norteador as ações pedagógicas do Projeto Vida e seus subprojetos. 

 
Todas as sextas-feiras, os alunos se concentram no pátio da escola para o início 

do subprojeto BRASIL, MINHA PÁTRIA. O hasteamento da bandeira ocorre às 7h45 

e o arreamento às 17h. 

 
O subprojeto MOMENTO DA LEITURA ocorre na sala de leitura pois a escola não 

possui uma biblioteca e nem sala de informática,   os professores com horário 

agendados realizam a contação de histórias com os alunos. São apresentados ao 

mundo da leitura de forma lúdica e atrativa, de forma  a possibilitar  acesso aos 

grandes  nomes e obras de nossa literatura e, sobretudo, o gosto pela leitura. A sala 
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foi equipada esse anoe esperamos bons resulatdos. 

 

O PROJETO INTERVENTIVO também acontece uma vez por semana no turno  

matutino e vespertino com os alunos que necessitam de novas estratégias e 

intervenções pedagógicas. Esse trabalho é planejado e desenvolvido com as 

professoras e equipe pedagógica da escola. 

 

O PROJETO LIXO QUE NÃO É LIXO faz parte do dia-a-dia da escola e é  

desenvolvido por todos na parte diversificada e também com a coleta seletiva 

próxima ao refeitório e na sala de aula. Os pais participam trazendo os recicláveis 

para serem usados nas atividades artísticas ou vendidos para reciclagem. O dinheiro 

arrecadado é investido nas necessidades da escola, por meio da APM. 

 
Às terças-feiras e às quartas-feiras realizamos o cantarolando, onde no pátio verde 

são trabalhadas músicas escolhidas dentro das principais atividades desenvolvidas e 

ali cantamos juntos. 

O término do turno se dá 18h30 com a saída para os alunos e às 18h para os 

professores. 

    Na sequência, o cronograma com datas importantes da escola para o ano 2019. 
 
 
 

CRONOGRAMA LETIVO 2019 

TÉRMINOS DOS 

BIMESTRES 

CONSELHO DE 

CLASSE 

REUNIÃO DE PAIS E 

PROFESSORES 

1º Bimestre: 27/04 24/04 04/05 

2º Bimestre: 10/07 04/07 07/07 

3º Bimestre: 06/10 17/10 20/10 

4º Bimestre: 21/12 17/12 18/12 

EVENTOS CÍVICO-CULTURAIS 
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04/03 A 08/03 – SEMANA DA INCLUSÃO 

 
08/03 – DIA DA MULHER 

 
18/03 A 22/03 – CONSCIENTIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA 

 
17/04 – COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA 

 

18/04 – DIA DO LIVRO INFANTIL E MONTEIRO LOBATO 

 
19/04 – DIA DO INDIO 

 
21/04 – ANIVERSÁRIO DE BRASILIA ( AULA PASSEIO) 

 
22/04 – DIA DO PLANETA TERRA E DESCOBRIMENTO DO BRASIL 

 
01/05 – DIA DO TRABALHO 

 
07/05 A 11/05 – SEMANA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 

 
05/06 – DIA DO MEIO AMBIENTE 

 
19/06 – FESTA DA FAMÍLIA 

 
01/09 – ANIVERSÁRIO DA ESCOLA (FESTA) 

 
21/09 – DIA DA ÁRVORE E DO DEFICIENTE FÍSICO 

 
15/09 – MOSTRA CULTURAL 

 
11/10 – FESTA DA CRIANÇA 

 
20/11 – DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

 
15/12 – NATAL – CANTATA 

 

Todos esses eventos têm como objetivo trazer a comunidade pra dentro da 

escola. As festas, as horas cívicas, reunião de pais, são momentos de encontros, 

diálogos e avaliações da nossa rotina escolar. 
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Realizamos duas saídas pra teatro e cinema por ano e alguns passeios que 

surgem no decorrer do ano que venham a ampliar as aprendizagens dos alunos são 

realizados. 

 
 ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (ANEES) 

 
Os alunos ANEES desta escola são atendidos atualmente em turmas reduzidas e 

contam com atendimentos da sala de recursos de duas a quatro vezes por semana 

com duração de 1h para cada atendimento, no turno contrário a regência, porém 

quando o aluno não pode comparecer ao atendimento no turno contrário, o 

atendimento é realizado no turno de regência diante das exposições dos pais ou 

responsáveis. São desenvolvidas atividades lúdicas e específicas as suas 

necessidades. Temos também duas educadoras sociais voluntárias que atendem os 

alunos em suas necessidades junto com as professoras regentes. Acreditamos que 

a educação especial deve ser trabalhada com a inclusão e nossos alunos são 

respeitados e atendidos de forma equitativa, com adequação curricular e temporal, 

pois respeitamos sempre suas especificidades e necessidades e segue a rotina 

normal a escola tanto como regular. 

 
A sala de recursos desenvolve um projeto específico com os alunos que segue 

anexado mais a frente. 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

 
A escola recebe dois recursos: o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) e 

o PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira). 

 
A APM (Associação de Pais e Mestres) é uma entidade criada para gerenciar os 

recursos da escola. Como proposta de ampliar a participação dos estudantes na 

gestão financeira da escola, criou-se um conselho fiscal e consultivo formado por 

dois alunos de cada turma, totalizando 32 conselheiros, com o objetivo de 

contabilizar as entradas voluntárias entregues pelas famílias, como contribuição 

mensal. Mensalmente o conselho se reúne com a Direção e o Conselo Fiscal para 

fazerem os balancetes e decidirem como utilizarão as quantias arrecadadas. Após 

fechamento do mês, os dados são analisados são apresentados à comunidade 

escolar através de bilhete com o balancete mensal e também afixamos no mural da 

escola. Importa afirmar que cada dupla apresenta nas reuniões sugestões colhidas 
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entre os colegas de sala do que podemos fazer oportunizando aos demais, 

representatividade significativa no processo democrático de utilização das verbas 

dos recursos existentes. Dessa maneira, permite-se que a cidadania seja também 

trabalhada no planejamento e na prestação de contas dos valores arrecadados pela 

APM. 

Realizamos também  as reuniões quadrimestrais para prestação de contas  das 

verbas públicas. O valor dos recursos governamentais é calculado tendo como base 

o número de alunos do Censo Escolar do ano anterior. Os recursos são divididos em 

material de custeio (materiais pedagógicos, de limpeza, de expediente, etc...). e 

material de capital (bens permanentes que duram 2 anos ou mais como: TV, DVD, 

Microfones, sons portáteis, etc...). O recebimento das verbas nos remete a 

responsabilidade de consumir de maneira sustentável e aplicar os recursos da 

melhor maneira possível, com a participação da comunidade atendendo as 

necessidades prioritárias  da escola e prestando contas de forma transparente  a 

comunidade e a SEEDF. 

A APM tem sua contribuição voluntária de R$ 30,00 (trinta reais), a participaçao da 

comunidade gira em torno de 35% de pagantes, nosso desafio é ampliar para 60% 

esse número. 

 
 ADMINISTRAÇÃO 

 
 

A administração da escola é composta pela Diretora, Vice-diretora e 

Secretária. A modalidade de gestão compartilhada está em pleno acordo com a 

participação democrática de todos os componentes da comunidade escolar, que 

planejam e executam as ações combinadas, com vistas ao melhor desenvolvimento 

da aprendizagem e à construção de um  espaço propício para o desenvolvimento de 

relacionamentos saudáveis. 

Assim sendo, parte do trabalho desta equipe em 2019 foi revisar o PPP e, 

principalmente reordenar os projetos escolares, ajustando-os às necessidades dos 

participantes. Para tanto, os ajustes foram feitos sob a administração desta equipe e 

orientado para a manutenção dos objetivos alcançados e validados com sucesso, 

além das alterações e supressões necessárias ao perfeito andamento das atividades 

escolares. 

Este ano recebemos o projeto Educção com movimento para o vespertino. O 

projeto preve oferecer aos alunos aulas de Educação Física com um professor da 
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SEEDF. 

As reuniões coletivas das quartas-feiras, bem como as reuniões por área de 

interesse das terças-feiras e quintas-feiras foram fundamentais para que tais 

discussões pudessem produzir os resultados esperados, bem como permitir a 

fomentação de novas idéias e propostas inovadoras para serem analisadas e, quem 

sabe, implantadas ainda este ano. 

 
 COORDENAÇÕES 

 
Às quartas-feiras acontecem as coletivas com os professores, direção e 

coordenação pedagógica, visando garantir a participação ativa no acompanhamento 

das atividades pedagógicas que ocorrem na base comum e a parte diversificada 

evitando quebra entre os grupos matutino e vespertino, os grupos trabalham em 

unidade de ações e planejamento 

 
O coordenador pedagógico subsidia as atividades dos monitores voluntários e os 

professore realizando reuniões periódicas visando oferecer suporte para que as 

atividades complementares dialoguem com as da base comum. 

 
 REGISTRO DE ATIVIDADES 

 
Todos os registros das atividades devem estar no diário de classe, cada professor 

deve ser fiel à rotina realizada. 

Ao final de cada bimestre são feito os relatórios individuais de cada aluno com o 

registro das professoras responsáveis pela turma. 

 
 TRANSPORTE ESCOLAR 

 

A SEEDF oferece o transporte para os alunos da Cidade Estrutural, Paranoá e 

Itapoã frequentarem a escola. Leva diariamente os alunos para a Escola Parque da 

303/304 Norte, para as atividades do cotidiano vespertino e essas são, 

acompanhados pelas monitoras da empresa. Utilizamos também transporte locado 

quando vamos a passeios, teatros, museus, etc. 
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita ao 

professor definir critérios para replanejar atividades e criar novas situações que 

gerem  avanços na aprendizagem do aluno. Tem como função acompanhar, 

orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo. 

 
Neste sentido, na perspectiva desta proposta pedagógica, a avaliação deve estar 

a serviço da aprendizagem, tendo como objetivo a melhoria das práticas educativas 

e sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar soluções 

e corrigir rumos. 

 
Considerando que aprendizagem ocorre por meio da aquisição e construção de 

competências e habilidades que favorecem novas experiências, o aluno passa a ser 

avaliado em relação a si mesmo, pois diferem quanto a interesses, capacidades e 

aptidões, cabendo a esta instituição proporcionar oportunidades de ensino e de 

aprendizagem que possibilitam seu pleno desenvolvimento. 

 
 Evitamos a  adoção da função classificatória da avaliação como única forma de 

avaliar, visto que quando sua função principal é a classificação, avalia-se 

simplesmente para registrar um resultado numérico que determina a aprovação ou a 

reprovação do aluno. 

 
Os erros e as dúvidas do alunos são vistos numa nova perspectiva de avaliação 

como episódios altamente significativos para a ação educativa, gerando novas 

oportunidades de conhecimento, bem como novos procedimentos avaliativos. Cabe 

ao professor manter uma postura questionadora, transformando a reflexão em ação, 

desenvolvendo um processo interativo, no qual professor e aluno aprendem sobre si 

mesmo  e sobre a realidade da instituição educacional. Questionar-se são premissas 

básicas em uma perspectiva dialógica de avaliação. 

 
Assim, a ação coletiva e cooperativa entre os professores na discussão de 

questões avaliativas, no sentido de troca ideias, levantar problemas e construir, em 

conjunto, um ressignificado para a sua prática é de suma importância no processo 

avaliativa, visto que não existem receitas de avaliação. No entanto, ressalta-se que 

esta deve ser fundamentada, prioritariamente, em uma concepção de valorização do 
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aluno como sujeito histórico. 

 

Mesmo reconhecendo a importância das muitas concepções práticas distintas 

acerca do que significa avaliar, a avaliação formativa, é a abordagem desta proposta 

pedagógica. 

 

Essa avaliação é medida pelo professor, destina-se a promover a aprendizagem, 

leva em conta, diferentes linguagens e estilos de aprendizagem, dá tratamento 

didático aos “erros”, considerando-os como informações diagnósticas, e inclui todas 

as atividades realizadas. 

 
Dessa forma, avaliação diagnóstica objetiva identificar e conhecer o que o aluno já 

aprendeu, a fim de que se providenciem os meios necessários à continuidade dos 

seus estudos. Tal abordagem é vista, assim, como uma grande aliada do aluno e do 

professor, porque possibilita a corresponsabilidade e a reorganização do trabalho 

pedagógico. 

 
Neste processo avaliativo, os alunos exercem papel central, devendo atuar 

ativamente em sua própria aprendizagem. Todas as informações disponíveis sobre a 

aprendizagem  dos alunos devem ser observadas pelo professor, que deve estar 

atento para identificá-las, registrá- las e avalizá-las. Neste sentido, o registro 

constitui-se elemento essencial do processo avaliativo e cabe ao adulto que convive 

com a criança proceder a anotações e demais formas de registro, como por exemplo, 

os relatórios bimestrais. 

 
Na avaliação formativa, o ato de avaliar inicia-se pela diagnose e visa ao 

levantamento de informações e ao mapeamento de dados para compreensão do 

processo de aprendizagem do aluno. A leitura e reflexão dos relatórios de 

desempenho dos anos anteriores e demais documentos do aluno são fundamentais, 

pois instrumentalizam o professor para traçar estratégias adequadas, de forma 

processual e contínua, evitando-se momentos estanques de recuperação. Salienta-

se, contudo, que o processo de avaliação não descarta a utilização das provas, e o 

que pode ser útil quando seus resultados são associados aos demais procedimentos 

avaliativos (conjunto de tarefas, portfólios, autoavaliação, dentre outro). 

Bimestralmente são realizados o Teste da Psicogênese da leitura/escrita com todos 

os alunos da escola e as provas aplicadas em semana específica. Os resultados são 

analisados e nortearão estratégias como o Reagrupamento e o Projeto Interventivo e 
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o Relatório Individual Descritivo do aluno. Usamos também a Avaliação Institucional 

– avaliação da escola por ela mesma, com a participação da comunidade, em dias 

letivos temáticos conforme calendário anual da SEEDF. Os 

procedimentos/instrumentos depois de ministrados aos educandos, passam a ser 

públicos e por ser um espelho da qualidade do trabalho desenvolvido pela escola e 

do docente deve primar por uma qualidade no seu corpo e na sua análise. 

A recuperação de objetivos não alcançados, individualmente ou em grupo, ocorre 

de forma paralela ao desenvolvimento curricular, por meio de atividades planejadas 

e diversificadas, bem como estratégias como Atendimento Individual, Reforço, 

Reagrupamento e Projeto Interventivo. 

 
Nas etapas I e II do BIA, a avaliação da aprendizagem não tem caráter 

promocional e a retenção nessas etapas dar-se-á apenas para os alunos que não 

obtiverem 75% de frequência no ano letivo. Fora essas especificidades a retenção 

poderá ocorrer na etapa II do bloco. 

 
As avaliações externas também são aplicadas, anualmente. Os alunos do 2º ano 

não fazem as provas, no 1º e 2º semestre, com a Provinha Brasil, instrumento que 

visa diagnosticar os estudantes essa etapa e dar suporte com estratégias 

diferenciadas de ensino. 

 
Avaliar é uma ação constante no cotidiano desta instituição, avaliamos 

continuamente o trabalho dos professores através das coordenações coletivas onde 

planeejamos juntos a rotina na escola e também as práticas pedagógicas, as 

coordenações individuais realizadas pelos coordenadores também são caminhos 

para avaliar o trabalho dos nossos professores. Nesse espaço, vários são os sujeitos 

envolvidos, e o processo avaliativo passa necessariamente pela reflexão coletiva do 

fazer pedagógico. O conselho de classe também aparece nesse contexto, como um 

dos espaços de reflexão coletiva do processo de ensino e de aprendizagem que se 

faz presente. 

 
O Conselho de Classe é um espaço democrático de construção de alternativas ele 

acontece deve uma vez por bimestre, ou extraordinariamente, quando há 

convocação do diretor. Nosso Conselho acontece em dois dias onde cada aluno é 

avaliado em seus pontos fortes e os que ainda estão em construção. O professor 

também realiza uma autoavaliação do seu trabalo pedagógico e são levantados seus 

pontos fortes e fracos em relação às turmas. Tal prática tem sido muito relevante em 
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nossas avaliações. 

 
Assim, por meio da ação coletiva, reavaliam-se, dinamizam-se e fortalecemos 

processos escolares promovendo o arranjo dos atos de ensinar e aprender, aqui 

compreendidos como processos escolares promovendo o arranjo dos atos de 

ensinar e aprender, aqui compreendidos como processos inerentes e indissociáveis 

da produção do saber humano. 

 
Avaliações externas: 

  
      Conforme a demanda a escola participa de todas as valiações externas que são 

apresentadas. Este ano já participamos das avaliações diagnósticas aplicadas nos 

2º e 4º anos e a de acompanhamento realizado nos 5° anos pela SEEDF. Teremos 

também a Provinha Brasil e a Prova Brasil aplicadas no 2º e 5º anos em novembro.  

Tais instrumentos visam diagnosticar os estudantes nessa etapa e dar suporte com 

estratégias diferenciadas de ensino. 
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ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 
Um aspecto fundamental para alcançar o sucesso na implementação do Projeto é, 

sem sombra de dúvidas, a Organização da Proposta Curricular, apresentada no 

Currículo em Movimento da SEEDF. Promovemos a integração entre os princípios 

éticos, direitos de aprendizagem, no campo de experiências e eixos integradores do 

Currículo. Tais eixos são trabalhados, na Educação para a Diversidade, Cidadania, 

Direitos Humanos e Sustentabilidade, através da interdisciplinaridade, que permeia 

os projetos desenvolvidos na escola, não como superação do ensino organizado em 

disciplinas, mas como possibilidade de ensinar partindo das variadas relações 

dinâmicas entre as diversas disciplinas. 

 
Esta integração curricular não ocorre espontaneamente, ela é intencional e 

planejada nos horários pedagógicos internos e em cursos de formação da rede 

pública do DF, oferecido pela EAPE. Priorizamos o espaço das reuniões coletivas 

que ocorrem semanalmente (quarta-feira) onde os professores, a coordenação 

pedagógica e a direção planejam as ações educativas a serem desenvolvidas em 

consonância com o Currículo em Movimento, tais como: 

 
 Escolha coletiva dos temas e conteúdos a serem trabalhados com os alunos, 

garantindo maior adesão e compromisso; 

 Oferta de atividades aos alunos, a partir das necessidades e interesses 

existentes, buscando a interdisciplinaridade; 

 Promoção de momentos de formação conjunta envolvendo toda a equipe: 

oficinas, grupo de estudo, avaliação, etc.: 

 Planejamento conjunto de atividades que prevejam saídas da escola com os 

alunos, com intenção pedagógica; 

 Reorganização do espaço/tempo promovendo atividades realizadas por 

professores dos dois turnos (reagrupamentos, projeto interventivo, projetos 

específicos das turmas, etc.) 

 Reorganização dos espaços da escola percebendo todos os ambientes como 

espaços de aprendizagem. 

 Encontros com a comunidade escolar: Festas, Reuniões de Pais, Dias 

Temáticos previstos em calendário, ´palestras e/ ou oficinas ministradas por 

parceiros da escola (Psicólogos, Conselho Tutelar, Escola da Natureza, etc) 

De acordo com o Currículo em Movimento, os eixos transversais que 

devem permear todo o trabalho pedagógico são: 
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 Educação para a diversidade: A diversidade está relacionada, a um só 

tempo, à diferença de padrões, saberes e culturas hierarquizadas e à 

desigualdade econômica. Indicadores de escolaridade demonstram um 

desenvolvimento desigual. Faz-se necessário, primordialmente, educar para a 

diversidade. 

 seus direitos ficam vinculados a decisões políticas. Por isso, os direitos de 

cidadania são variáveis em função de diferentes países e culturas e 

determinados por diversos momentos históricos. No entanto, jamais podem estar 

dissociados dos direitos humanos em sociedades democráticas. 

 Educação para sustentabilidade: O eixo transversal Educação para a 

Sustentabilidade, no currículo da Secretaria de Estado Educação do Distrito 

Federal, sugere um fazer pedagógico que busque a construção de cidadãos 

comprometidos com o ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, 

pensando no hoje e nas próximas gerações. 

 Educação para e em direitos humanos: Os direitos humanos são tidos 

como o resultado da luta pelo reconhecimento, realização e universalização 

da dignidade humana. Dentro dessa concepção, a educação, a educação 

escolar ocupa lugar privilegiado por constituir-se uma das mediações 

fundamentais, tanto para o acesso ao legado dos direitos humanos, quanto 

para a transformação social, em particular na sociedade brasileira. 

 
Nosso trabalho pedagógico busca contemplar todos os eixos transversais 

propostos no Currículo em Movimento dia-a-dia da escola, mas é no Trabalho 

com Projetos que podemos ter uma visão mais clara da aplicabilidade da 

relação teoria e prática. 

 
Iniciamos em 2007 o PROJETO VIDA, avaliado ano a ano desde então, 

tendo como pilar “Os sete saberes necessários à Educação do Futuro “, de 

Edgar Morin, já descrito nos princípios orientadores desta proposta. Partindo 

dos seus pressupostos, buscando contemplar todos os saberes surgiram os 

projetos secundários: 

 
 BRASIL, MINHA PÁTRIA 

 LIXO QUE NÃO É LIXO 

 CANTAROLANDO 

 MOMENTO DE LEITURA 

 VALORES PRA VIDA 
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A proposta da escola visa ampliar as oportunidades de aprendizagem das 

crianças, promovendo seu desenvolvimento em todas as dimensões. Nosso regime 

escolar, através dos ciclos, com atendimento diário de 10h e 5h busca considerar as 

variações evolutivas dos alunos, suas histórias pessoais e experiências, procurando 

atendê-los em suas diferenças ao mesmo tempo em que promove sua inclusão na 

sociedade, como cidadão. 

 
Os princípios da Escola Integral (Integralidade, Intersetorialização, 

Transversalidade, Diálogo Escola -Comunidade, Territorialidade, Trabalho em rede e 

conviv~encia escolar ), já abordadas neste documento, justificam a organização das 

atividades desenvolvidas em nossa escola e agora também com o regular. 

 Projetos específicos de acordo com a necessidade da turma (Jogos 

matemáticos, Literatura, etc.) 

 

 PROJETO INTERVENTIVO: Semanalmente, as professoras realizam 

atividades de intervenção para as crianças de acordo com as 

dificuldades de aprendizagem. No turno matutino contamos com as 

Educadores Sociais Voluntários, uma em cada turma colaborando  

muito nesse momento, auxiliando as professores nas atividades 

propostas para esse momento. 

 

 REAGRUPAMENTO (INTERCLASSE): Na perspectiva de uma escola 

em ciclos, é prioritária que os reagupamentos aconteçam. Todos os 

professores, sala de recursos, orientador educacional, coordenadores e 

direção, participam do REAGRUPAMENTO INTERCLASSE, realizado 

sempre nas terças-feiras, nos turnos matutino e vespertino. 

Os temas e conteúdos que serão trabalhados são escolhidos nas 

coletivas e elencamos a história ou peça teatral que será apresentada 

no momento coletivo. A partir daí, as professoras elaboram as 

atividades de reagrupamento de acordo com o nível da Psicogênese 

(BLOCO I) e (BLOCO II). 

É  um moment o privilegiado de aprendizagem, onde crianças de salas 

diferentes podem interagir e avançar na hipótese de leitura e escrita. 

Os reagrupamentos são avaliados pelo grupo docente e as decisões 

sobre a enturmação dos alunos são tomadas coletivamente. 
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 REAGRUPAMENTO INTRACLASSE: As professoras responsáveis 

pela turma aplicam, em sua sala, em um determinado período, 

atividades de intervenção para que os alunos, agrupados por nível da 

psicogênese, avancem na aquisição de leitura/escrita e letramento. 

Privilegiamos, com esta organização curricular, o aproveitamento 

qualitativo do tempo educativo, proporcionando ao nosso aluno 

aprendizagens significativas. Reorganizamos tempo, espaços e 

conteúdos para trabalhar o desenvolvimento dos alunos em sua 

totalidade.
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                    PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PP 

 

 

Dimensão: Gestão Pedagógica 

 

Objetivos Metas Estratégias Avaliação das 

ações 

Responsáveis Cronograma 

 

Promover reuniões 

pedagógicas a fim de 

direcionar o planejamento 

das habilidades e 

competências a serem 

desenvolvidas com os alunos 

no decorrer do ano letivo. 

 04 reuniões coletivas 

mensais; 

 08 coordenações 

individuais;  

 02 reuniões de 

planejamento anual; 

 04 conselhos de classe 

anual. 

 Reunião da semana 

pedagógica; 

 Planejamento anual; 

 Reuniões de coordenação 

coletiva, semanal, às quartas-

feiras; 

 Reunião com coordenador e 

professor para planejamento. 

  Nas coordenações e 

conselho de classe. 

 Direção; 

 Coordenação; 

 Professores. 

 Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

Desenvolver planejamento 

de atividades que visam 

reduzir o índice de 

reprovação escolar, bem 

como as distorções de idade 

e série em 80%. 

 05 testes da 

psicogênese anual; 

 Reagrupamento 

interclasse 1 x por 

semana; 

 Reagrupamento 

intraclasse 1x por 

semana; 

 Planejar e executar o projeto 

interventivo; 

 Desenvolver estratégias de 

reforço; 

 Planejar e executar projeto 

reagrupamento. 

 Testes da psicogênese; 

 Coordenações coletivas 

 Coordenação; 

 Professores. 

 Durante o ano letivo. 
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Realizar momento cívico com 

apresentações dos alunos 

nos turnos matutino e 

vespertino, mensalmente. 

 1 x por semana.  Toda última semana, será 

realizada hora cívica, onde 

relembraremos datas cívicas 

do mês. 

 

 Nas reuniões coletivas 

e sempre que se fizer 

necessário. 

 Direção; 

 Coordenação; 

 Professores; 

 Alunos; 

 Pais. 

 Durante o ano letivo. 

 

 

Desenvolver projetos que 

busque resgatar a 

autoestima do aluno, 

evitando a evasão escolar. 

 1 x por bimestre para 

planejamento. 

 Leitura de livros e textos; 

 Dinâmicas de sensibilização; 

 Rodas de bate papo. 

 Conselho de classe.  Direção; 

 Coordenação; 

 Professores; 

 Alunos. 

 Durante o ano letivo. 

 

 

Alfabetizar 100% dos 

estudantes,, até o final do 3º 

ano do ensino fundamental. 

 Atendimento específico 

ao aluno com 

dificuldade de 

aprendizagem, 1x por 

semana 

 Projeto reagrupamento; 

 Projeto interventivo; 

 Atividades em sala de aula. 

 Nas coordenações e 
conselho de classe. 

 Direção; 

 Coordenação; 

 Professores; 

 Alunos. 

 Durante o ano letivo. 

 

 

Dimensão: Gestão de Resultados Educacionais 

Objetivos Metas Estratégias Avaliação das 

ações 

Responsáveis Cronograma 
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Proporcionar a todos os 

alunos que apresentem 

Necessidades Educacionais 

Especiais atendimento 

diferenciado durante sua 

permanência na escola e 

fora dela. 

 Durante as 

coordenações coletivas 

e Individuais. 

 Orientar professores e 

monitores quanto ao cuidado 

com os ANEE’s; 

 Definir estratégias para 

planejamento e execução de 

adaptação curricular. 

 Coordenações  Direção; 

 SOE; 

 EEAA; 

 AEE. 

 Durante o ano letivo. 

 

 

Propor excursões 

envolvendo atividades 

culturais, de lazer e 

esportivas sempre que se 

fizer necessário. 

 Durante as 

coordenações coletivas 

e Individuais. 

 Promover contato com os 

diferentes tipos de culturas e 

ambientes. 

 

 Coordenações  Direção; 

 Coordenação; 

 Professores; 

 Monitores. 

 Durante o ano letivo. 

 

Realizar reunião bimestral 

informativa e de 

sensibilização com os pais 

ou responsáveis. 

 4x por ano  Ao final de cada bimestre 

realizar reunião para informar 

os pais sobre o desempenho 

escolar. 

 

 Apresentação de 

relatórios e gráficos. 

 Professores   Bimestralmente. 
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Coletar dados através de 

formulário de avaliação da 

instituição a ser respondido 

nas reuniões bimestrais com 

os pais ou responsáveis, 

levando em conta os 

aspectos sociais, 

pedagógicos e organização 

da escola, realizar as 

intervenções necessárias 

baseadas nesses dados. 

 2x por ano  Bimestralmente através de 

questionário avaliativo 

enviado aos pais e ou 

responsáveis. 

 

 Tabulação de 

resultados. 

 Direção.  Bimestralmente 

 

Realizar e cumprir a 

adequação curricular dos 

alunos portadores de 

necessidades especiais. 

 1 adequação anual por 

aluno 

 Analisar e adequar os 

conteúdos as necessidades 

de aprendizagem dos alunos 

com necessidades especiais 

 Conselhos de classe.  Sala de recursos; 

 Professores. 

 Coordenação. 

 Bimestralmente. 
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O SOE tem como meta 

estruturar, acompanhar e 

viabilizar junto a professores, 

alunos, funcionários e 

comunidade os projetos 

implantados nesta instituição 

de ensino com foco no aluno 

e no seu desenvolvimento 

pleno para o exercício 

saudável da cidadania, 

respeitando os princípios que 

norteiam a sociedade a 

diversidade, e o projeto 

político pedagógico da 

escola. 

 Durante o ano  Através de projetos em sala 

de aula e reuniões com os 

pais e ou responsáveis, ou 

ainda com atendimentos 

individuais a alunos. 

 

 Nas coletivas e por 

meio de questionários 

avaliativos entregues 

aos professores. 

 SOE;  Durante o ano letivo. 

 

Dimensão: Gestão Participativa 

Objetivos Metas Estratégias Avaliação das 

ações 

Responsáveis Cronograma 

 

Divulgar ao término do ano 

letivo os índices de aceitação 

e rejeição aos aspectos 

abordados durante o ano, 

nas avaliações realizadas 

com a comunidade escolar. 

 2x por ano  Realizar a tabulação dos 

resultados coletadas através 

de questionários; 

 

 Na reunião ao final do 

ano letivo; 

 Direção.  Ao final do ano 

letivo. 
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Divulgar bimestralmente nos 

murais da escola levando 

estatísticas dos índices 

alcançados nos formulários 

da avaliação institucional. 

 4 x por ano  Gráficos; 

 Tabelas; 

 Questionário de avaliação. 

 

 Nas reuniões 

bimestrais. 

 Direção; 

 Coordenação. 

 Ao final do bimestre. 

 

Dimensão: Gestão de Pessoas 

Objetivos Metas Estratégias Avaliação das 

ações 

Responsáveis Cronograma 

 

Criar grupo de apoio que 

identifique e resgate os 

alunos que tenham 03 faltas 

seguidas ou 05 alternadas a 

cada semana. 

 Durante o ano  Observar o diário de classe; 

 Ouvir sinalização de 

professores. 

 

 Coordenação. 

. 

 Secretaria; 

 SOE; 

 Professores. 

 Semanalmente; 

 

Dimensão: Gestão Financeira 

Objetivos Metas Estratégias Avaliação das 

ações 

Responsáveis Cronograma 

 

Cumprir prazos 

estabelecidos pela Secretaria 

de Educação para aplicação 

e prestação de contas dos 

recursos recebidos pela 

escola durante o ano. 

 Durante o ano  Realizar reuniões com a 

comunidade escolar para 

definir metas e prioridades. 

 Reuniões coletivas e 

conselhos de classe. 

 Direção; 

 Conselho de 

classe. 

 Mensalmente. 
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Melhorar os espaços físicos 

com o objetivo de atender o 

desenvolvimento pedagógico 

da escola. 

 Durante o ano  Elaborar projetos e pleitear 

novas verbas de cota extra 

para reforma, ampliação, 

manutenção do prédio e 

equipamentos e adequação 

do espaço físico. 

 

 Reuniões coletivas e 

conselhos de escolar. 

 Direção; 

 Conselho de 

escolar. 

 Mensalmente. 

 

Dimensão: Gestão Administrativa 

Objetivos Metas Estratégias Avaliação das 

ações 

Responsáveis Cronograma 

 

Colher sugestões de 

mudanças a serem feitas no 

funcionamento da escola 

para garantir a melhora nos 

índices de satisfação da 

comunidade escolar. 

 Durante o ano  Através de questionário 

avaliativo e sugestões da 

comunidade. 

 

 Reuniões coletivas e 

questionários 

avaliativos. 

 Comunidade 

escolar. 

 Bimestralmente. 

 

Fomentar a qualidade da 

educação básica em todas 

as etapas e modalidades, 

com melhorias do fluxo 

escolar e da aprendizagem 

de modo a atingir média 7.5 

no IDEB para o DF, em todos 

os anos de vigência do PPP. 

 Durante o ano  Projeto interventivo; 

 Projeto reagrupamento; 

 Atendimento individualizado; 

 Simulados. 

 

 Prova Brasil; 

 Provinha Brasil; 

 Prova diagnóstica e de 

acompanamento da 

SEEDF. 

 

 Professores; 

 Coordenação. 

 Bimestral 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 
 

O  Projeto Político Pedagógico é o instrumento de construção da autonomia da 

escola que será discutido. Acompanhado e avaliado nas coordenações pedagógicas 

num espaço de autorreflexão como parte da autoavaliação dos sujeitos 

individualmente e da escola na perspectiva da avaliação institucional. 

 
Nas coordenações coletivas, que acontecem às quartas-feiras, com a equipe 

gestora, professor, sala de recursos, coordenação e monitores, reservou um tempo 

de uma hora para estudos relacionados à nossa prática pedagógica, com intuito de 

organizar o trabalho da escola como um todo priorizando as ações em sala de aula 

num processo de ação – reflexão- ação, com o intuito de manter a escola organizada 

coletivamente avaliando nossas ações visando atender às necessidades de 

aprendizagem e desenvolvimento integral dos estudantes. Cabe ressaltar a 

importância do Conselho de Classe que acontecerá ao final de cada bimestre com o 

objetivo de analisar a aprendizagem dos estudantes, suas necessidades individuais, 

intervenções realizadas, os avanços no processo ensino-aprendizagem, além das 

estratégias pedagógicas utilizadas, Projeto Interventivo e Reagrupamento. 

 
Todas essas ações são registradas em livros próprios de forma detalhada e 

disponibilizadas dentro da escola para que todos, quando necessário, retomem o 

trabalho e conheçam os estudantes e ações da escola. 

 
Os alunos, através da avaliação formativa, participam desse processo durante o 

ano letivo com a intenção de incluir e manter todos aprendendo. A sua finalidade 

maior é auxiliar os alunos na busca do entendimento que a escola é um espaço, não 

de reprovação, mas de conquista da aprendizagem, através da progressão 

continuada, onde a avaliação é permanente, não permitindo que os estudantes 

avancem sem ter garantidas suas aprendizagens. “É um recurso pedagógico que, 

associada á avaliação, possibilita o avanço contínuo dos estudantes de modo que 

não fiquem presos a um grupo ou turma, durante o ano letivo.” ( VILLAS BOAS, 

PEREIRA, OLIVEIRA, 2012) 

 
A comunidade escolar também é convidada a participar do acompanhamento e 

avaliação da proposta através de reuniões bimestrais, de festas comemorativas, da 

Semana de Valorização para a Vida, dias letivos temáticos e o da Avaliação 

Institucional. 
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Assim sendo, nossa Proposta busca na força do grupo, fortalecer o trabalho 

coletivo da comunidade escolar, criando laços de compromisso com todos os 

segmentos na busca incessante de uma educação de qualidade. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 

VIDA 

Despertar, em 

todos os 

segmentos da 

escola e da sua 

comunidade, outra 

maneira de se 

relacionar com o 

meio em que vive 

a fim de iniciar um 

processo de 

superação da 

insustentabilidade 

que existe nas 

relações 

sócioambientais. 

Apresentação aos alunos, 

pais, servidores e professores 

os Sete Saberes Necessários 

a Educação do Futuro de uma 

maneira lúdica e pedagógica 

despertando a necessidade 

que temos de torná-los uma 

prática diária em nossas 

relações.  

Através das atividades 

realizadas diariamente na 

escola trabalhar os temas 

ambientais e como podemos 

mudar nossas ações. 

Professores, 

coordenadores e 

equipe gestora 

Será avaliado 

semanalmente nas 

coletivas e nos 

planejamentos 

individuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASIL, MINHA 
PÁTRIA 

Valorizar a Pátria, 

a fim de favorecer 

a autocrítica, 

proporcionado 

assim, a 

integração com 

os sete saberes 

.Uma relação rica 

e complexa entre 

indivíduo e 

sociedade, onde 

juntos possam 

ajudar-se, 

desenvolver-se, 

controlar-se e 

regular-se 

mutuamente, 

acreditando na 

construção de 

uma democracia 

que supõe e 

nutre a 

diversidade de 

antagonismos e a 

diversidade de 

ideias 

Por meio de conversas, 

informações, histórias, vídeos, 

leituras, passeios, etc., ao 

longo do ano letivo, promover 

a valorização da nossa Pátria, 

o conhecimento da história do 

país, desde a sua descoberta 

até os dias atuais; 

 

Todas as sexta-feiras haverá o 

hasteamento da bandeira. 

Antes de dar início ao 

hasteamento, às 8h e antes do 

arreamento as 17:30 será lida 

uma notícia de tema 

atualizado sobre o Brasil, 

datas comemorativas ou um 

tema norteador das ações da 

escola, no sentido de situar e 

despertar em nossos alunos o 

interesse pelos 

acontecimentos mais recentes 

ou importantes no fazer 

pedagógico. 

Professores, 

coordenadores e 

equipe gestora 

Será realizada 

semanalmente no 

planejamento de cada 

ação durante as 

coordenações coletivas. 

 
 
 
 

Despertar no 

educando o 

reconhecimento de 

Realização de palestras sobre 

as questões ambientais como: 

queimadas, lixo, poluição, 

Professores, 

coordenadores e 

equipe gestora 

Serão realizadas nas 

reuniões coletvas e nas 

gincanas, com a 
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LIXO QUE NÃO É 
LIXO 

seu papel como 

elemento 

modificador de seu 

meio, conectado 

aos sete saberes, 

sobretudo, com o 

segundo saber: Os 

princípios do 

conhecimento 

pertinente, onde 

juntos 

trabalharemos os 

quatro aspectos 

fundamentais para 

esse 

reconhecimento: 

contexto global, 

multidimensional e 

o complexo. 

coleta seletiva, reciclagem, 

animais em extinçao, poluição 

da água e seu desperdício, 

degradação ambiental, 

desenvolvimento sustentável, 

aquecimento global etc; 

Separação dos lixos de acordo 

com a denominação e cores: 

plástico (vermelho), papel 

(azul), metal (amarelo), vidro 

(verde) e orgânico (marron); 

Distribuição dos recipientes 

para a coleta seletiva são 

distribuídos pelos corredores 

da escola; 

Criação de oficinas para 

confecção de 

objetos/brinquedos com 

sucatas pelos alunos;  

Promover sempre uma 

gincana de recicláveis. Todos 

os objetiso recolhidos serão 

encaminhados à Capital 

Recicláveis, onde serão 

reutilizados e reciclados, e o 

dinheiro arrecadado, será 

repassado à APM; 

Promover duas feiras de troca 

em que possamos descartar 

objetos em desuso, 

destinandoos a outras 

pessoas. 

participação de toda 

comunidade escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CANTAROLANDO 

Acolher as 

crianças, utilizando 

a música, abrindo 

espaço para que 

os alunos possam 

expressar-se e se 

comunicar através 

dela; 

 

Desenvolver o 

ritmo e a 

expressão 

corporal, entre 

outros; 

 

Desenvolver o 

gosto e o respeito 

por diversos 

gêneros musicais 

(infantil, clássica, 

mpb, rap etc); 

 

Escolher as músicas que 

serão trabalhadas de acordo 

com os demais projetos, 

temas, interesses e realidade 

da escola nas coletivas; 

 

Nas terças e quartas feiras, 

promover uma conversa sobre 

o tema escolhido com alunos e 

professores no pátio da 

escola; 

 

Explorar a letra da música da 

semana de forma lúdica; 

 

Falar sobre os autores, gênero 

musical, ritmos, etc; 

 

Apreciar a música e cantar, 

todos juntos; 

 

A letra da música, digitada e 

Equipe gestora, 

professores e 

coordenadores 

Semanalmente nas 

reuniões coletivas. 
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Proporcionar 

momentos de 

socialização com 

os alunos, 

professores e 

demais 

funcionários da 

escola; 

 

Promover 

experiências de 

apreciação e 

abordagem 

musical em seus 

vários contextos 

culturais e 

históricos; 

xerocada, é para a sala de 

aula, onde o professor irá 

utilizá-la para trabalhar de 

forma interdisciplinar, com 

todos os desdobramentos 

previamente planejados por 

ele. Cada aluno poderá ter seu 

portfólio com as músicas 

exploradas e ilustradas em 

sala de aula; 

 

A direção também realiza o 

registro com os objetivos e as 

letras trabalhadas; 

 

Ao final do ano, gravar um CD 

para cada aluno com todas as 

músicas trabalhadas no 

CANTAROLANDO. 

 
 
 
 
 
 

MOMENTO DA 
LEITURA 

Despertar o gosto 

e o interesse pela 

leitura; 

 

Valorizar a leitura; 

 

Incentivar o hábito 

de ler; 

 

Favorecer os 

acessos a 

variados gêneros 

textuais; 

Promover a 

elaboração de um 

livro coletivo 

contendo textos de 

variados gêneros 

textuais 

produzidos por 

alunos da escola 

METODOLOGIA 

Levar os alunos uma vez por 

semana à sala de leitura, com 

a duração de 50 minutos; 

 

Realizar contação de histórias, 

previamente analizadas e 

escolhidas. 

Professores Será realizada 

semanalmente nas 

reuniões das 

coordenações coletivas 
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VIVA A 
DIFERENÇA 

Reconhecer a 

importância dos 

atendimentos e 

acompanhamentos 

da Sala de 

recursos para os 

alunos ANEEs e 

demais alunos da 

escola, no 

desenvolvimento 

das aprendizagens 

significativas por 

meio do trabalho 

individual 

(professor e aluno) 

e coletivo (todos 

os membros da 

equipe escolar). 

 

Proporcionar 

novas 

oportunidades de 

apropriação de 

saberes bem como 

a integração entre 

os alunos da 

escola. 

 

Realizar atendimentos, duas a 

quatro vezes por semana, com 

duração de 1 hora cada 

atendimento, para os alunos 

diagnosticados com 

deficiências, síndromes e 

TGD; 

 

 Desenvolver atividades, 

integrando Sala de recursos e 

professores para 

conscientização dos alunos 

para o respeito e trabalho 

diversificado aos alunos 

ANEEs; 

 

 Formular propostas

 de atendimentos

 dos alunos

 ANEEs, no 

reagrupamento Interclasse; 

 

Realizar as atividades em 

grupo e individuais, produções 

coletivas, postagens virtuais e 

exposição de trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor da Sala 

de Recursos 

Diariamente, na 

realização dos 

atendimentos. 

 
 
 
VALORES PARA 

A VIDA 

 

Incentivar a 

comunidade 

escolar a 

pesquisar e a 

vivenciar valroes 

de ordem superior, 

como qualidades 

inerentes a cada 

pessoa, 

independentement

e da classe 

econômica, social 

ou cultural que a 

instituição está 

inserdia; 

 

Durante o mês serão 

desenvolvidas atividades com 

o valor escolhido, teremos 

atividades que serão 

realizadas com as familias. 

 

Professores, 

coordenadores e 

equipe gestora. 

 

 

Ao final de cada semana 

acontecerá uma avaliação 

feita em sala de aula e no 

final do ano uma 

culminância. 
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Criar um ambiente 

seguro para que 

todos explorem e 

expressem estes 

valores, indiviual e 

coletivo, 

desenvolvendo 

mairo 

entendimento, 

motivação e 

responsabilidade 

em fazer escolhas 

positivas; 

 

Direcionar os 

valores como fonte 

geradora de paz, 

segurança, 

dignidade e 

evolução social; 

 

Refletir a respeito 

das escolhas que 

fazemos e as 

consequências 

dessas escolhas. 
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PROJETO VIDA    
 

O Projeto Vida é o norteador das atividades coletivas realizadas na escola. Foi 

criado a partir da pesquisa de mestrado: “A Educação Ambiental no ensino 

fundamental: novas dimensões a partir da teoiria da complexidade” realizada pela 

professora Thaís Marra, com o auxílio da professora Laura Christina Corrêa da Costa, em 

2007 em nossa escola.  

O Projeto Vida tem como missão despertar, em todos os segmentos da escola e da 

sua comunidade, outra maneira de se relacionar com o meio em que vive a fim de iniciar 

um processo de superação da insustentabilidade que existe nas relações sócioambientais. 

A execução do projeto facilitará a construção do sujeito ecológico, que será iniciada e 

despertada através das ações realizadas estabelecendo uma relação de respeito a todas 

as formas de vida. É uma maneira de viver e enxergar a vida, o mundo, a natureza, as 

coisas, o outro e a si mesmo, a partir de uma visão global, integrada, complexa da 

Educação Ambiental como educação transversal necessária no mundo de hoje. Atuar 

tendo como eio norteador  as relações cotidianas de maneira compromissada com a 

natureza, fazendo a interação com o meio em que vivemos e trasformando nossas 

atitudes em práticas que favoreçam um ambiente melhor pra todos. 

Assim os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro serão trabalhados na 

prática diária da escola e nas atvidades coletivas dentro dos projetos que surgem para 

facilitar que essa demanda da Educaçao Ambiental perpasse em todas as rotinas da 

escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

 

- Transformar os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro em prática pedagógica 

como eixo norteador das diversas aprendizagens a serem construídas, impulsionando 

para a mudança de paradigmas. 

- Envolver a escola na formação do sujeito ecológico. 

-Inserir os princípios da interdisciplinaridade, da transversalidade e transdisciplinaridade 

na prática pedagógica do grupo para o alcance da reforma do pensamento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Inserir os sete saberes como parte integrante da proposta pedagógica. 
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- Através de centros de interesse entre professores e alunos eleger temáticas que sirvam 

de eio condutor para discussao das questões ambientais 

- A partir do Projeto Vida, desenvolver outros projetos com ações diferenciadas para 

atingir as diversas demandas,  possibilitando a exploração em todas as áreas do 

conhecimento. 

 

METODOLOGIA 

 

Inicialmente apresentamos aos alunos, pais, servidores e professores os Sete 

Saberes Necessários a Educação do Futuro de uma maneira lúdica e pedagógica 

despertando a necessidade que temos de torná-los uma prática diária em nossas 

relações. Através das atividades realizadas diariamente na escola vamos trabalhando os 

temas ambientais e como podemos mudar nossas ações. 

 Os projetos BRASIL, MINHA PÁTRIA; LIXO QUE NÃO É LIXO; CANTAROLANDO; 

MOMENTO DE LEITURA e VALORES PRA VIDA desenvolvidos diariamente permitem 

que o Projeto Vida seja trabalhado de forma a transformar todos os segmentos da escola 

em  sujeitos preocupados em melhorar sua vida e dos que a cercam. 
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                                   BRASIL, MINHA PÁTRIA 

 

 

BRASIL, MINHA PÁTRIA 
 

 
 

EIXOS PRINCIPAIS: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E EDUCAÇÃO PARA E 

EM DIREITOS HUMANOS 

 
JUSTIFICATIVA: 
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“Do que a terra mais garrida 

Teus risonhos lindos campos tem mais 

flores 

Nossos bosques têm mais vida 

Nossa vida no teu seio mais amores” 

 
Acredita-se que ser cidadão brasileiro é se identificar com a sua pátria, 

reconhecer seus valores culturais, sua história, seus costumes, suas crenças. 

Partindo desses pressupostos, percebemos que a escola não deve deixar de 

considerar o compromisso ético e cultural, a fim de valorizar e resgatar o amor a 

sua Pátria. Pátria, independente de um momento histórico, em separado, mas 

como consequência de toda uma história de luta, de crença, de liberdade, 

vividos e acalentados por muitos brasileiros. 

 
É nosso dever, como educadores, mostrarmos as várias facetas da história 

vivenciada em momentos políticos. Amar a Pátria é saber diferenciar os valores 

individuais dos coletivos. É ver a grande riqueza existente em seu solo 

independente dos direitos políticos atuais. É reconhecer e defender com sua 

crença, seus valores e sua história construída pelos seus antepassados. 

Pretende-se ainda através do Projeto BRASIL, MINHA PÁTRIA, desenvolver e 

contextualizar os sete saberes necessários a educação do Futuro, propostos por 

Edgar Morin. 

 
OBJETIVO GERAL: 

 
 Valorizar a Pátria, a fim de favorecer a autocrítica, proporcionado assim, a 

integração com os sete saberes .Uma relação rica e complexa entre 

indivíduo e sociedade, onde juntos possam ajudar-se, desenvolver-se, 

controlar-se e regular-se mutuamente, acreditando na construção de uma 

democracia que supõe e nutre a diversidade de antagonismos e a 

diversidade de ideias. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Reconhecer o sentido da palavra Pátria; 

 Conhecer a história de sua Pátria; 
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 Propiciar uma visão abrangente da história de sua Pátria; 

 Criar um quadro com os fatos mais marcantes ocorridos na história do Brasil 

 Reconhecer e valorizar os símbolos nacionais e seus significados; 

 Destacar nossas riquezas naturais e culturais de cada região; 

 Cantar e interpretar a letra do Hino Nacional 

 Resgatar as atitudes e posturas diante dos Símbolos Nacionais 

 Trabalhar a diversidade do povo brasileiro bem como 

respeitar essa diversidade 

 Perceber que pequenas mudanças podem ajudar a 

preservar nosso Meio Ambiente 

 Conhecer as políticas do País 

 Desenvolver valores pela Pátria 

 
METODOLOGIA: 

 
 A valorização da nossa Pátria, o conhecimento da história do país, desde 

a sua descoberta até os dias atuais, será realizada por meio de conversas 

informações, histórias, vídeos, leituras, passeios, etc., ao longo do ano 

letivo. 

 Todas as sexta-feiras haverá o hasteamento da bandeira. Antes de dar 

início ao hasteamento, às 8h e antes do arreamento as 17:30 será lida 

uma notícia de tema atualizado sobre o Brasil, datas comemorativas ou 

um tema norteador das ações da escola, no sentido de situar e despertar 

em nossos alunos o interesse pelos acontecimentos mais recentes ou 

importantes no fazer pedagógico. 

 
METAS: 

 
 Ao término do projeto os alunos terão conhecimento da história do seu 

país, da escola e de sua comunidade, valorizando seus costumes, sua 

cultura, suas crenças, percebendo que os acontecimentos atuais são 

resultados dos momentos políticos vivenciados pelos seus antepassados 

e que compreendam o sentido da letra do Hino Nacional, no sentido de 

colaborar para novas atitudes e posturas diante das representações 

nacionais, resgatando, dessa maneira, sentimentos de respeito á Pátria e 

a vida sustentável. 
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AVALIAÇÃO: Será realizada semanalmente no planejamento de cada 

ação nas coletivas. 

CRONOGRAMA: O ano letivo todo. 
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                               LIXO QUE NÃO É LIXO 

 

 

 LIXO QUE NÃO LIXO: 
 

EIXOS PRINCIPAIS: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA E 

EM DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE. 

JUSTIFICATIVA 

 
Diante de problemas evidenciados em nossa comunidade escolar em relação 

ao lixo, consideramos a importância da coleta seletiva, a fim de amenizar os 

problemas com o lixo armazenado, bem como criar possibilidades de captação 

de recursos para a própria escola. Buscar-se-á com o Projeto desenvolver novas 

atitudes diante do consumo, diante do lidar com o lixo produzido, diante da vida. 

 
É neste contexto que podemos intuir que o Projeto Vida estará em plena 

realização,  quando alcançarmos resultados significativos na forma de agir da 

comunidade: reduzindo o consumo de produção de lixo, reciclando, realizando a 

coleta seletiva, atitudes de um agir voltado para a vida. Vamos despertar em 

nossa comunidade escolar reflexões, no sentido de contribuir para a mudança de 

atitudes, no que diz respeito á proteção e conservação da natureza, bem como 
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na melhoria da qualidade de vida. Para isso é necessário que a escola 

ultrapasse a transmissão de informações e conceitos, é preciso que ela propicie 

condições para que as mudanças de fato ocorram. 

 
Neste sentido, o projeto “ Lixo que não é lixo” pretende desenvolver atividades 

voltadas para a coleta seletiva, contribuindo para a redução, reutilização e 

reciclagem do lixo, bem como a saúde ambiental. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 Despertar no educando o reconhecimento de seu papel como elemento 

modificador de seu meio, conectado aos sete saberes, sobretudo, com o 

segundo saber: Os princípios do conhecimento pertinente, onde juntos 

trabalharemos os quatro aspectos fundamentais para esse 

reconhecimento: contexto global, multidimensional e o complexo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Sensibilizar o aluno para uma consciência global de questões 
ambientais; 

 

 Criar ambientes favoráveis para que o aluno possa interpretar seus 

conhecimentos, a fim de compreender e assim modificar a sua realidade; 

 Contribuir para que o aluno se identifique como parte integrante da 
natureza; 

 Promover ações, a fim de facilitar hábitos de organização, limpeza e 

qualidade no ambiente escolar; 

 Contribuir para a conservação e a manutenção do ambiente escolar; 

 Realizar a coleta seletiva na escola; 

 

  METODOLOGIA  

 Promover palestras sobre as questões ambientais como: queimadas, 

lixo, poluição, coleta seletiva, reciclagem, animais em extinçao, poluição 

da água e seu desperdício, degradação ambiental, desenvolvimento 

sustentável, aquecimento global etc: 

 Separação dos lixos de acordo com a denominação e cores: plástico 

(vermelho), papel (azul), metal (amarelo), vidro (verde) e orgânico 
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(marron); 

 Os recipientes para a coleta seletiva são distribuídos pelos corredores da 

escola; 

 Criação de oficinas para confecção de objetos/brinquedos com sucatas 

pelos alunos;  

 Promover sempre uma gincana de recicláveis. Todos os objetiso 

recolhidos serão encaminhados à Capital Recicláveis, onde serão 

reutilizados e reciclados, e o dinheiro arrecadado, será repassado à 

APM; 

 Promover duas feiras de troca em que possamos descartar objetos em 

desuso, destinandoos a outras pessoas;  

METAS 

 Espera-se que a comunidade escolar participe do projeto trazendo 

materiais recicláveis, que muito contribuíra para a preservação da vida 

saudável no planeta, bem como ofereça sugestões para debates e 

discussões sobre as questões ambientais; 

 Esteja sensibilizada no sentido de participar nas tomadas de decisões, 

colocando em prática valores em relação à proteção ambiental e à 

garantia da sua qualidade de vida;  

 Valorizar os catadores de lixo, no sentido de favorecer a reutilização e 

reciclagem do lixo separado.  

AVALIAÇÃO: Serão realizadas nas reuniões coletvas e nas gincanas, 

com a participação de toda comunidade escolar. 

CRONOGRAMA: Todo início do ano letivo, com gincana no mês de 

junho de cada ano. 
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                                               CANTAROLANDO 
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CANTAROLANDO 

 

EIXOS PRINCIPAIS: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE 

 
JUSTIFICATIVA 

Em 2007, no momento da entrada, a direção sempre acolhia os alunos no 

pátio da escola onde cantávamos músicas variadas de acordo com as datas 

comemorativas. As professoras transformavam a música em mais uma 

ferramenta no fazer pedagógico. O interesse e a participação dos alunos 

foram crescendo e então, decidimos em 2008 transformar esse momento em 

um projeto lúdico, social e acolhedor, o CANTAROLANDO. 

OBJETIVOS:  

 Acolher as crianças, utilizando a música, abrindo espaço para que os 

alunos possam expressar-se e se comunicar através dela; 

 Desenvolver o ritmo e a expressão corporal, entre outros; 

 Desenvolver o gosto e o respeito por diversos gêneros musicais 

(infantil, clássica, mpb, rap etc); 

 Proporcionar momentos de socialização com os alunos, professores e 

demais funcionários da escola; 

 Promover experiências de apreciação e abordagem musical em seus 

vários contextos culturais e históricos. 

 

METODOLOGIA 

Nas coletivas, escolhemos as músicas que serão trabalhadas de acordo 

com os demais projetos, temas, interesses e realidade da escola. Nas terças 

e quartas feiras, promovemos uma conversa sobre o tema escolhido com 

alunos e professores no pátio da escola. A letra da música da semana é 

entregue a eles e explorada de forma lúdica. Fazemos a leitura da letra e 

apresentamos a canção. Falamos sobre os autores, gênero musical,  ritmos, 

etc. Apreciamos a música e cantamos, todos juntos. 

A letra da música, digitada e xerocada, é para a sala de aula, onde o 

professor irá utilizá-la para trabalhar de forma interdisciplinar, com todos os 

desdobramentos previamente planejados por ele. Cada aluno poderá ter seu 
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portfólio com as músicas exploradas e ilustradas em sala de aula. 

A direção também realiza o registro com os objetivos e as letras 

trabalhadas. 

Ao final do ano, gravamos um CD para cada aluno com todas as músicas 

trabalhadas no CANTAROLANDO. 

METAS 

 Desenvolver o bom gosto musical, tornando a música um excelente 

veículo de aprendizado; 

 Valorizar a escola como espaço de educação integral desenvolvendo a 

a sensibilidade e a criatividade das crianças através da música.  

CRONOGRAMA: Todo o ano letivo.  

AVALIAÇÃO: Semanalmente nas reuniões coletiva.
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MOMENTO DA LEITURA 
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MOMENTO DA LEITURA 
 
 

JUSTIFICATIVA 

Ler é essencial. Através da leitura, testamos os nossos próprios valores e 

experiências com os outros. 

Após a leitura de cada livro, nos enriquecemos com novas experiências, 

novas ideias, novos conhecimentos, e mais, novos sentimentos são 

internalizados! A leitura de um livro nos permite sonhar, viajar para outros 

tempos, outros lugares, outras culturas! Ler é estimulante e enriquecedor, 

portanto, vamos ler. 

Para aprender a ler, portanto, é preciso interagir com a diversidade de 

textos escritos, testemunhar a utilização que os já leitores fazem deles e 

participar de atos de leitura de fato; é preciso negociar o conhecimento que já 

se tem e o que é apresentado pelo texto, o que está atrás e adiante dos olhos 

recebendo incentivo e ajuda de leitores experientes. ( PCN, Língua 

Portuguesa pág.56) 

Nesse sentido, a escola deve oferecer condições favoráveis para que esse 

momento ocorra. O Momento da leitura é um espaço onde tudo pode ser 

trabalhando: 

_ Sete saberes necessários a educação do futuro 

_ Os valores 

_ Festividades 

_ Subprojetos 

_ Notícias 

_ Grandes nomes e obras de nossa literatura. 

Neste momento iremos proporcionar aos alunos atividades que 

desenvolvam o interesse e gosto pela leitura. Dessa maneira, eles poderão 

entender que os livros são capazes de nos ensinar muitas coisas e ampliar 

nosso conhecimento. 

Acreditamos, portanto, que investir na lúdica e criativa propagação de variados 

tipos de textos, autores e obras será uma estratégia ímpar na busca do 

conhecimento, bem como na aquisição do gosto e prazer no ato de ler, 

contribuindo assim cada vez mais, para um conhecimentos sem fronteiras e 

tornando o reagrupamento um momento lúdico e interessante. 

OBJETIVO GERAL: 
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 Despertar o gosto e o interesse pela leitura 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Valorizar a leitura 

 Incentivar o hábito de ler 

 Favorecer os acessos a variados gêneros textuais 

 Promover a elaboração de um livro coletivo contendo textos de variados 

gêneros textuais produzidos por alunos da escola  

METODOLOGIA 

 

O “MOMENTO DE LEITURA” ocorre uma vez por semana, com a 

duração de 50 minutos. Os professores levam seus os alunos para sala de 

leitura onde realizam contação de histórias previamente analizadas e 

escolhidas. O espaço é acolhedor e lúdico o que desperta o gosto pelos livros. 

 

METAS 

 Que ao final do ano letivo os alunos demonstrem qualidade na leitura 

oral, no vocabulário, na escrita e que, principalmente, tenham incorporado o 

hábito de ler e alcançado o nível da sua turma. 

 
      CRONOGRAMA: Todo o ano letivo  

 AVALIAÇÃO: Semanalmente nas coletivas 
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VIVA A DIFERENÇA 
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VIVA A DIFERENÇA 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Diante da necessidade de incluirmos nossos alunos dentro da cultura atual de 

inclusão dos novos saberes faz-se necessário buscar meios e instrumentos 

diversos para motivá-los a um maior contato com a realidade que nos cerca, 

produzindo assim uma aprendizagem mais ativa e significativa. Precisamos 

incluí- los no processo de ensino e aprendizagem, a fim de que eles tenham uma 

vivência real do que é ter deficiência ou ser deficiente e acabar definitivamente 

com qualquer barreira de preconceito, permitindo-lhes uma efetiva interação com 

todos da escola. 

 
OBJETIVO GERAL 

 

Reconhecer a importância dos atendimentos e acompanhamentos da Sala de 

recursos para os alunos ANEEs e demais alunos da escola, no desenvolvimento 

das aprendizagens significativas por meio do trabalho individual (professor e 

aluno) e coletivo (todos os membros da equipe escolar). 

 
O projeto propiciará novas oportunidades de apropriação de saberes bem 

como a integração entre os alunos da escola. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conhecer estratégias de adaptação para melhor desenvolvimento pedagógico 

dos alunos com necessidades especiais. 

 
Reconhecer os tipos de deficiência. 

Compreender as limitações de cada um. 

Envolver-se e participar ativamente de trabalhos que dever ser adaptados aos 

deficientes. 
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ATIVIDADES 
 

Atendimentos semanais para alunos ANEEs em sala de Recursos; 

 Participação em projetos de reagrupamento e projeto interventivo; 

 Promover, primeiramente, um pequeno contato com a realidade das 

pessoas com necessidades especiais; 

 Participar de atividades que demonstrem as dificuldades que estas 

pessoas superam diariamente, como: futebol de cego, dança sem música, 

pintura com os pés ou com a boca, percurso com olhos vendados, golbol, 

olimpíadas com nível elevado de aprendizagem, para a percepção da 

dificuldade de uma criança com DI, corrida de saco, entre outras; 

Realizar alguns debates de modo que todos possam expor o que sentiram 

ao ter contato com essas atividades, que lhe permitiam descobrir e 

conhecer um pouco mais sobre as pessoas com necessidades especiais; 

 Exposição de trabalho na escola; 

 Peças teatrais e músicas relacionadas aos temas. 
 

CRONOGRAMA 

As atividades deverão ser realizadas durante todo o ano letivo, com 

intuito de promover de fato a inclusão e dar ênfase na “Semana da 

Inclusão”, que acontecerá com o envolvimento de todos os integrantes da 

escola e Sala de Recursos. 

 
METODOLOGIA 

Realizar atendimentos, duas a quatro vezes por semana, com duração 

de 1 hora cada atendimento, para os alunos diagnosticados com 

deficiências, síndromes e TGD. 

Desenvolver atividades, integrando Sala de recursos e professores para 

conscientização dos alunos para o respeito e trabalho diversificado aos 

alunos ANEEs. 

Formular propostas de atendimentos dos alunos ANEEs no 

reagrupamento Interclasse. 

Realizar as atividades em grupo e individuais, produções coletivas, 

postagens virtuais e exposição de trabalhos. 
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RESPONSÁVEIS:  Professor da Sala de Recursos 
 
AVALIAÇÃO 

       Será satisfatório se nossos alunos ANEEs participarem dos 

atendimentos propostos pela Sala de Recursos e atividades propostas em 

sala de aula pelo professor regente e os demais, envolverem-se nas 

atividades que trabalham o respeito as diferenças, com prazer e alegria, 

ampliando assim seu conhecimento sobre as deficiências e contribuindo 

para erradicar preconceito e realizando concretamente a integração de 

todos, possibilitando novas aprendizagens. 
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PROJETO VALORES PARA A VIDA 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
"Valores é o conjunto de características de uma determinada pessoa ou 

organização, que determinam a forma como a pessoa ou organização se 

comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente." 

 
A palavra valor pode significar merecimento, talento, reputação, coragem 

e valentia. Assim, podemos afirmar que os valores humanos são valores 

morais que afetam a conduta das pessoas. Esses valores morais podem 

também ser considerados valores sociais e éticos, e constituem um conjunto 

de regras estabelecidas para uma convivência saudável dentro de uma 

sociedade." 

 
Observando o comportamento dos estudantes, podemos notar que as 

relações interpessoais estabelecidas no ambiente escolar estavam 

agressivas, com várias ocorrências durante o recreio e em sala de aula. 

Agressividades verbais com o uso de palavras de baixo calão, ofendendo e 

denegrindo a pessoa do outro, agressividades físicas, mesmo com o rigor 

das advertências, algumas suspensões e uma transferência, percebemos 

que não estávamos conseguindo manter a disciplina, o respeito e a ordem 

que estabelecemos como meta. Este ano decidimos trabalhar com 10 

valores, um valor por mês, planejando e excutando acões para a apropriacão 

na vida do estudante e redução das ocorrências na escola. 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 
Com uma proposta interdisciplinar, trabalharemos um  valor  por bimestre 

com atividades planejadas para o mês em curso. Escolhemos 10 valores, um 

para cada mês. São eles: alegria, respeito, amor, compreensão, fé, amizade, 

paz, honestidade, tolerância e perseverança. Planejamos as atividades com 

os temas trabalhados e realizando as atividades para melhorar o 

comportamento dos alunos. 

                           

                           OBJETIVO GERAL: 
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Reduzir os conflitos gerais através de práticas de construção de valores. 

 
                             OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

* Incentivar a comunidade escolar a pesquisar e a vivenciar valores de ordem 

superior, como qualidades inerentes a cada pessoa, independentemente da 

classe econômica, social ou cultural que a instituição está inserida.  

* Criar um ambiente seguro para que todos explorem e expressem estes 

valores, individual e coletivo, desenvolvendo maior entendimento, motivação e 

responsabilidade em fazer escolhas positivas. 

* Direcionar os valores como fonte geradora de paz, segurança, dignidade e 

evolução social. 

*  Refletir a respeito das escolhas que fazemos e as consequências dessas 

escolhas. 

* Realizar palestras e oficinas com temas direcionadas aos alunos, pais e 

funcionários. 

 

Este projeto abrangerá toda a comunidade escolar, com participação efetiva dos 

alunos, professores e família, divididos e organizados por tópico os quais se dá no período 

de um ano letivo, com cada valor sendo trabalhado, mensalmente.  

RESPONSÁVEIS: Equipe Gestora, Professores, Coordenação e Famílias. 

AVALIAÇÃO: Ao final de cada semana acontecerá uma avaliação feita em sala de 

aula e no final do ano uma culminância. 
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                       APÊNDICES 

 

PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

-Organizar o 
trabalho 
pedagógico da 
escola; 
 
- Planejar e 
acompanhar  e 
avaliar o 
trabalho 
pedagógico. 

- Encontro 
semanais de 
planejamento 
(individual e 
coletiva); 
 
- Participação 
nos 
reagrupamentos
; 
 
- Anälise e 
discussão dos 
resultados das 
avaliações 
desenvolvidas 
pela SEEDF, 
Externas  e da 
Escola; 
 
- Suporte ao 
professor para 
desenvolviment
o efetivo do 
Currículo em 
Movimento. 
 
 

- Professores 
readaptados; 
 
- Equipe Gestora 
 
- Escola Parque 

Professores 1 encontro 
coletivo por 
semana; 
 
2 encontros de 
planejamento 
individual por 
semana; 

Avaliação 
Semanal nas 
coletivas. 
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                      PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
  

INCLUSÃO ESCOLAR NAS SUAS DIVERENTES ESPECIFICIDADES 

APRESENTAÇÃO 

O Plano de Ação que ora se apresenta, baseia-se nas orientações que 

sistematiza o Serviço de Orientação Educacional da Rede Pública do Distrito 

Federal, no Projeto Político Pedagógico da escola. Regimento Interno da SEEDF e 

demais orientações legais com observância na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – art. 26: A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico da 

instituição educacional e da comunidade escolar na identificação, na prevenção e na 

superação de conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno. A ação do 

Orientador Educacional defende os pressupostos do respeito a pluralidade, liberdade 

de expressão, orientação, opinião, democracia, da participação, e, valorização do 

aluno como um ser integral. 

 
A Escola apresenta uma clientela diversificada na composição de sua clientela de 

alunos, entre eles há alunos da comunidade local, acentuando, filhos de 

profissionais militares em 20% , com o total de 35% filhos de funcionários públicos, 

alunos moradores da Vila Estrutural e outras localidades, normalmente, filhos de 

trabalhadores local. 

 
A Escola é Inclusiva, regular e de Tempo Integral, conta com atendimento da 

Escola Parque para as atividades curriculares dos componentes: Arte e Educação 

Física. Baseia-se na Pedagogia de Projetos, com o Projeto VIDA, que visa a 

sustentabilidade com destaque: Economia de água; plantio de 

árvores/reflorestamento; dizer não aos vícios ( cigarro, álcool e outras drogas)escola 

e hospitais de qualidade para todos; amor, solidariedade e tolerância com o próximo; 

cuidar da natureza e coleta seletiva do lixo. As ações planejadas que visam a 

sustentabilidade é aplicação nos 7 R’s: Repensar, Reduzir; Reutilizar, Reciclar, 

Recusar, Reparar e Reintegrar. 

O Serviço de Orientação Educacional, elenca prioridades de ações abaixo 

listadas que poderão ser acrescentadas e/ou alteradas de acordo com as 

necessidades surgidas objetivando o melhor atendimento dos segmentos da 

comunidade escolar, priorizando os alunos e suas necessidades /expectativas com 
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vistas a integração de todos os segmentos com ênfase aos valores éticos, morais e 

sociais da sociedade e nos Direitos Humanos Universais. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
“ A declaração Mundial sobre a Educação sobre a Educação para todos destaca 

em um de seus artigos, que toda pessoa - criança,  adolescente  ou  adulto – deve 

se beneficiar de uma formação concebida para responder ás suas necessidades 

educativas fundamentais. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos 

de aprendizagem essenciais (leitura escrita, expressão oral, cálculo, atitudes e 

valores) dos quais o ser humano tem necessidades para viver  e trabalhar com 

dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de sua 

existência, tomar decisões de forma esclarecida e continuar a aprender” (Parâmetros 

Curriculares) 

 
O art. 53 e 54 – ECA estabelece que: a Criança e o adolescente têm direito à 

Educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua cidadania e qualificação para 

o trabalho, assegurando-lhes: igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; direito de ser respeitado por seus educadores; direito de 

contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 

direito a organização e participação em entidades estudantis; acesso a escola 

pública e gratuita próxima a sua residência.” 

 
Considerando as legislações específicas que regem as atribuições do Orientador 

Educacional na escola e as necessidades atuais da Educação diante  da 

universalização do ensino, com clientela diversificada  marcada  também pelas 

mudanças sociais, politicas e econômicas, este Projeto visa contribuir com a 

comunidade escolar, o repensar no fazer pedagógico coletivo na escola, as relações 

no ambiente escolar com intuito de amenizar conflitos e principalmente 

no estabelecimento de limites, possibilidades de convívio em respeito a dignidade da 

pessoa humana e na qualidade de ensino, agindo como um serviço facilitador e 

integrante na formação intelectual, social dos educandos condizente com suas 

habilidades e potencialidades. 
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EIXOS DE TRABALHO 
 

 Institucional 

 Corpo docente  

Corpo discente 

 Família 

 
 
OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver ações, visando a inclusão escolar nas suas diferentes 

especificidades, com observância ao Projeto Político Pedagógico da E. C. 05 do 

Cruzeiro, com vistas a formação geral do educando e ao resultado qualitativo do 

ensino –aprendizagem. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implantar o Serviço de Orientação Educacional 

 Colaborar na ação/reflexão das diretrizes pedagógicas de modo a 

estarem articuladas no Projeto Político Pedagógico da Escola 

 Verificar as orientações e legislação atuais do MEC/SEC/Regional de 

Ensino 

 Contribuir pedagogicamente com a coordenação e direção, na 

identificação dos fatores que interferem no processo ensino - 

aprendizagem 

 Acompanhar a aplicação das normas disciplinares 

 Propor e participar de atividades extras lúdicas, recreativas, sociais e 

culturais com o corpo docente e discente 

 Acompanhar o aproveitamento escolar do aluno com observância ao 

índice do IDEB e no preparo para uma vida cidadã 

 Atender aos professores e a comunidade  escolar  para contribuir com a 

resolução e/ou amenizar conflitos 

 Possibilitar o acolhimento e atendimento dos pais e/ou responsáveis 

quando solicitados ou quando assim o desejarem para assuntos que 
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interfiram no processo ensino aprendizagem e/ou comportamental. Auxiliar 

os professores na construção de uma prática pedagógica diversificada 

,interdisciplinar contextualizada ás necessidades/expectativas dos alunos. 

 Participação nas coordenações coletivas às quartas feiras e individuais 

quando se fizer necessário. 

 

 Atendimento individualizado do professor, quando solicitado e/ou indicado 

por necessidade do aluno/família 

 Integração do Orientador Educacional com as instituições especializadas 

para viabilizar a garantia de direitos, saúde e proteção das 

crianças/alunos. 

 
 
ATIVIDADES 

 

 Apresentação do Serviço de Orientação de Orientação a comunidade 

escolar 

 Realização da caracterização dos alunos, por meio de relatórios, 

documentação escolar da secretaria, pesquisa com alunos e 

coordenações e observação nos diferentes contextos 

 Participação das Coordenações coletivas com a equipe escolar para 

verificar necessidades pontuais 

 Sistematização e aplicação de oficinas/dinâmicas de grupo aos alunos, 

quinzenalmente, com temas específicos ao cargo e necessidades do 

grupo em sala de aula, priorizando os Temas: 

o Direitos Humanos: Eu, o outro e o mundo ( microviolências, 

preconceitos e discriminação) 

o Valorização da Saúde e Cuidado com o corpo-sexualidade humana 

o Valorização  da  Escola – confecção de livro de história para 

varal literário 

 Produção de cartazes com imagens, slogans devolutivas dos alunos 

dos temas desenvolvidos 

 Acompanhamento de alunos de forma sistemática, quando necessário 

por observação do O.E. e por indicação pelo grupo, priorizando a 
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frequência escolar, atestado médico com atividades domiciliares índice 

de evasão e repetência, estudantes em defasagem idade/série, 

estudantes com necessidades específicas de aprendizagem e de risco 

a saúde física, mental e psicológica. 

 Participação efetiva nos encontros /reuniões com pais para entrega 

dos resultados bimestrais e/ou atividades extras realizadas 

 Promoção de encontro/palestra bimestrais para os pais 

 Convocação de pais/alunos sob solicitação dos professores , 

coordenação e/ou direção para orientações e acompanhamento 

necessárias 

 Encaminhamentos de alunos com de aprendizagem e/ou 

comportamental 

 Observação e acompanhamento sistemático a alunos que podem estar 

em situação de risco a sua saúde mental, física e psicológica que 

permeiam a formação geral do educando 

 Elaboração de relatórios de acordo com cada necessidade/encaminhamentos 

 Estudo do P.P.P. com observação nos Projetos integrantes na Escola, 

para participação efetiva do S.O.E., no Projeto VIDA, 

 Observação dos resultados na aprendizagem dos alunos, mensurados 

ou não. 

AVALIAÇÃO 

 

Será contínua para adequação de metodologia, planejamento com inserção 

e/ou exclusão de atividades para o alcance dos objetivos propostos. Escola 

Classe 05 do Cruzeiro. 
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ROTEIRO ELABORADO PARA CONSTRUÇÃO DA PP: QUESTIONÁRIO 
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