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APRESENTAÇÃO 

Esta Proposta Pedagógica sintetiza esforços de uma proposta que vem sendo 

cuidadosamente construída desde 1996, pela comunidade escolar da Escola Classe 

304 Norte. Atualizada anualmente, esta proposta considera as necessidades de 

cada segmento da comunidade, à luz dos principais documentos norteadores da 

Educação Básica Nacional e da Constituição da República Federativa do Brasil.  

A cada revisão deste documento, atualiza-se e contextualiza-se a própria 

concepção de educação, adequando à realidade local as disposições contidas nos 

seguintes documentos legais e 

orientações políticas: a lei nº 

4751/12 sobre Gestão Democrática 

do Sistema de Ensino Público do 

DF; o Proposta Pedagógica da 

SEEDF, lançado em 2012; as 

Diretrizes Pedagógicas do BIA, 

revisada em 2012; o lançamento do 

Currículo em Movimento; a adoção, 

a partir de 2013, dos Ciclos de 

Aprendizagem; e as mudanças 

periódicas na constituição da 

diretoria da APM.  

Ademais, desde o início de 

2016, a gestão da Escola afere 

sistematicamente as expectativas 

dos pais, estudantes e 

trabalhadores da escola e realiza 

reuniões nas quais se recolhem propostas destinadas a aprimorar este Proposta 



Pedagógica. Esse processo favorece a boa condução e o contínuo aperfeiçoamento 

dos projetos desenvolvidos na Escola.  

No início de 2017, constituiu-se um grupo de trabalho que recebeu a 

incumbência de consolidar as sugestões colhidas nos últimos anos. O texto a seguir 

é o produto a que chegaram os membros da comunidade escolar que, 

voluntariamente, 

reviram os 

projetos 

destinados a 

melhor atender às 

necessidades 

educacionais de 

nossas crianças. 

O grupo, formado 

por 19 pessoas da 

comunidade escolar, reuniu-se na escola após o horário de aulas em 06 encontros 

que tiveram duração de duas ou três horas para discutir expectativas das famílias, 

avaliar projetos em execução, levantar necessidades e possibilidades de ações para 

atender a comunidade, rever objetivos e metas estabelecidas anteriormente. 

Durante as discussões novos projetos surgiram e muitas alterações foram feitas. 

Este PP contextualiza a experiência da EC 304 Norte, resume as características da 

comunidade escolar e expõe os planos e estratégias de ação empregados nas 

atividades cotidianas da Escola.  

Em 2019 foram atualizados os dados referentes aos Quadros: 1 - Equipe 

Pedagógica, 2- Equipe Administrativa, 3- Estudantes por Turno, 4 – Estudantes com 

Necessidade Educacionais Especiais e 5 – Estudantes com Transtornos Funcionais, 

bem como os Gráficos: 1 – Número de estudantes por localidade, 2 – Distribuição 

das famílias por renda declarada, 3 – Escolaridade declarada do pai ou homem 

responsável, 4 - Escolaridade declarada da mãe ou mulher responsável 5 – Índice 

de aprovação, 7 - IDEB. 



A Equipe de revisão da PP/2019 atualizou, também, os projetos tópicos, como 

Função Social da Escola, objetivos gerais e específicos e demais dados que foram 

alterados no decorrer do ano passado ou para atender as demandas deste ano.  



1- HISTORICIDADE 

Inaugurada no dia 28 de abril de 1977, a Escola Classe 304 Norte, localizada 

na SQN 304 – Área Especial, foi registrada sob o Parecer nº 62/99 – SE/DF. Para 

subsidiar a Instituição educacional, foi criada a Associação de Pais e Mestres da 

Escola Classe 304 Norte inscrita no CNPJ 00.496.158/0001-02. Atualmente a IE 

possui os seguintes contatos telefônicos: 3901-7585, 3963-5698, 98406-

1501(whatsapp) e com o respectivo endereço eletrônico: 

escolaclasse304norte@gmail.com.  

Inicialmente, atendeu a crianças da 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental, 

mas, entre 2001 e 2007, ofereceu exclusivamente ensino de 1ª à 4ª série do Ensino 

Fundamental, que, na época, se estendia por 8 anos. A partir de 2008, além de 

atender aos estudantes da 1ª à 4ª série, a escola gradualmente implantou o Ensino 

Fundamental, já de acordo com a nova legislação, com 9 anos de duração.  

Em 2009, a EC 304 aderiu à Escola Integral e recebeu os estudantes no 

“turno contrário”, duas vezes por semana, com oficinas de atividades lúdicas que 

auxiliavam no desenvolvimento das crianças. As professoras e a coordenadora 

pedagógica, auxiliadas por bolsistas, desenvolveram essas oficinas no horário 

inverso ao da regência regular das classes, assim como no horário do almoço e do 

descanso. Entre as atividades realizadas, sobressaíram: jogos matemáticos, horta, 

culinária, arte e informática. 

O desenvolvimento dessas atividades enfrentou um conjunto de dificuldades, 

entre as quais se destacaram a falta de refeitório e de espaços adequados para o 

descanso e higiene das crianças, a falta de preparo dos bolsistas para atender os 

estudantes e os numerosos atestados médicos apresentados pelos responsáveis 

pelas oficinas. Como resultado, em 2010 a escola precisou fazer adaptações na 

condução das oficinas. Uma das soluções adotadas foi orientar os professores a 

atender os estudantes com dificuldade de aprendizagem no turno inverso ao da 

aula, individualmente.  

Por restringir o atendimento a um grupo pequeno de estudantes, essas 

adaptações foram desaprovadas pela comunidade. No início de 2011, em 
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assembleia, a comunidade escolar votou pelo fim da oferta de atividades em tempo 

integral a partir daquele ano. 

No início de 2012, a escola começou a receber estudantes de 6 anos em 

caráter regular. A partir de então, a escola passou a trabalhar com estudantes do 1º 

ano 5º ano do ensino fundamental. No ano seguinte, nossa escola se integrou aos 

Ciclos de Aprendizagem e passou a oferecer o 2º Ciclo (1º e 2º Blocos), segundo 

orientações da Secretaria de Estado de Educação. 

A EC 304 Norte possui uma história de ousadia e inovação. A escola já 

participou de projetos como o “Filosofia na Escola” e o “(Re)Educação Matemática”, 

além de manter parceria com a Universidade de Brasília nas oficinas esportivas da 

Faculdade de Educação Física e do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID). A escola também desenvolveu, no ano de 2016, o curso “O lugar 

do Infantil na Memória Educativa: implicação e reflexão em escrita e ação”, 

ministrado pela mestranda Katilen Machado Vicente Esquarisi, sob a Coordenação 

dos doutores Inês Maria M. Z. P. de Almeida e Paulo Sérgio de Andrade Bareicha, 

da UNB. 

Várias dissertações de Mestrado e teses de Doutorado tiveram a EC 304 

Norte como objeto de pesquisa. Alguns resultados de pesquisas foram publicados 

em livros, o que não diminuiu o interesse pela Escola, que continua aberta a novas 

investigações. A escola figurou em publicações em texto e vídeo da TV Escola e da 

NBR, além da Revista Nova Escola. 

Em 2004, a escola submeteu o projeto Conselho participativo nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental ao Concurso Prêmio Orientador Educacional 

promovido pela SEEDF. A escola mantém o Conselho de Classe Participativo, com 

efetiva participação de pais, estudantes e profissionais da escola desde 2001. A 

SEEDF reconheceu a excelência deste projeto, conferindo à EC 304 o prêmio mais 

importante do Concurso. 

Com efeito, trata-se de projeto que muito colabora para trazer à tona os 

problemas de relacionamento entre membros da comunidade escolar, bem como as 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Ele contribuiu para que se 

consolidasse, paulatinamente, uma relação de diálogo e confiança que serve à 



comunidade em sua busca por compromissos coletivos visando aprimorar a 

qualidade do ensino oferecido na escola. Dele emergiu, em 2013, a percepção da 

necessidade de alterações de conduta objetivando reduzir atitudes de preconceito 

entre as crianças. Os resultados têm sido significativos; por essa razão, o Conselho 

de Classe Participativo continua a ser realizado periodicamente, usualmente no final 

do primeiro e do terceiro bimestre. 

Ao longo da última década, a escola enfrentou dificuldades atinentes à 

frequente rotatividade no quadro de professores associadas a grande quantidade de 

licenças médicas. Isso mobilizou coordenadores e professores nas atividades de 

substituição e de formação de novos quadros, prejudicando o cumprimento dos 

planos inicialmente estabelecidos. O problema foi enfrentado mediante o 

desenvolvimento de projetos destinados a melhor atender e enquadrar as 

expectativas da comunidade referentes aos processos educacionais e produziu 

resultados. Os pedidos de licença e a rotatividade diminuíram; reduziu-se o hiato 

entre planejamento e execução. 

A escola enfrenta novos desafios a cada ano. Em 2017 a Escola Parque 

303/304 Norte deixou de oferecer o atendimento que regularmente complementava 

as áreas de Educação Física e Artes, previstas no Currículo Básico. Com essa 

alteração a escola precisou adequar sua rotina. A falta desse atendimento pode 

causar, segundo a visão das famílias, prejuízos à qualidade de ensino já que as 

crianças deixaram de receber orientação especializada como complemento ao 

currículo, oferecida por professores formados em área específica dessas disciplinas. 

Cada turma era atendida em um dia da semana, conforme o ano/série, as 

professoras regentes justificavam as horas de regência deste dia realizando 

atendimento de reforço para suprir as necessidades de aprendizagem das crianças 

com mais dificuldades de acompanhar o ritmo da turma, conforme projeto específico 

e seguindo orientações da portaria vigente. As professoras cujas turmas estavam na 

Escola Parque tinham, por sua vez, a oportunidade, nesses horários, de 

compartilhar a realidade das outras turmas e realizar os planejamentos das 

atividades que envolviam os projetos do ano. Esse processo contribuía, também, 

para adensar o relacionamento mútuo dos professores, ampliando a coesão e a 

solidariedade do corpo docente da Escola, ao tempo em que permitia que cada 

professor aprendesse com os colegas. Por fim, nos dias em que os estudantes 



estavam na Escola Parque os professores também realizavam reuniões regulares 

com os pais de seus estudantes, informando-os do desempenho de cada estudante, 

ouvindo-os sobre as expectativas e dificuldades de cada criança. Isso acontecia 

tanto de modo periódico (uma ou duas reuniões por bimestre com todos os pais) 

quanto por meio de reuniões especificas para tratar de casos especiais.  

Em outras palavras, a escola vem reagindo a esses desafios da melhor 

maneira possível. O acompanhamento compartilhado agora se faz em horários 

extraclasse, conforme as necessidades e especificidades de cada caso. O diálogo 

com as famílias tem acontecido em horários alternativos. Para complementar as 

atividades que envolvem habilidades relacionadas a Educação Física, a gestão da 

Escola recorreu a parceria com a UnB, valendo-se da relação que já havia 

construído com os projetos especiais de que se falou acima.  

Essa resposta aos desafios de hoje talvez sintetize a própria identidade da EC 

304 Norte, que reage às dificuldades com sentido de responsabilidade 

compartilhada, envolvendo, de forma transparente e flexível, a comunidade escolar 

na busca da melhor solução possível para os problemas que se apresentam. 

Quanto aos recursos físicos a Escola Classe 304 Norte possui uma área 

externa cercada por grade com pátio, quadra poliesportiva e espaço lúdico, todos 

em bom estado de conservação. A área interna possui espaços específicos: sete 

salas de aula; sala de direção e sala para secretaria; sala da coordenação 

pedagógica, sala de atendimento da EEAA e de SOE; sala e banheiro para 

professores; biblioteca; sala de recursos; zeladoria com banheiros; cozinha com 

depósito de gêneros alimentícios; depósito adaptado de material de limpeza; seis 

banheiros, sendo dois infantis com 4 boxes para atender as meninas e 3 boxes para 

o masculino, dois banheiros adaptados para estudantes com necessidades 

especiais, dois para visitantes adultos, um boxe individual de banho e um fraldário. 

 A demanda dessa instituição educacional exige que o espaço escolar seja 

adequado para todos os trabalhos propostos. Dado que não é possível ampliar a 

área é necessário viabilizar adaptações para realização de atividades recreativas 

envolvendo psicomotricidade e jogos para atender a parte do currículo que era 

trabalhada na Escola Parque. 



A estrutura física do prédio escolar tem sido mantida por pequenos reparos 

hidráulicos, elétricos e pintura. Ainda assim, requer reformas maiores, pois 

completou 42 anos e enfrenta problemas básicos na rede elétrica que é antiga. Há, 

ainda, a necessidade urgente de reforma do telhado. As telhas são antigas, de 

amianto, e não há forro. O desgaste decorrente da ação do tempo resultou em 

degradações, inúmeras infiltrações e alagamento do pátio e das áreas laterais das 

salas de aula nos períodos de chuva. Problemas que não são possíveis de resolver 

com os recursos de verbas e dependem de um projeto de engenharia. 

Além de estarem degradadas, as telhas provocam aquecimento muito 

grande nas áreas internas, causando profundo desconforto nos usuários da 

instituição, em especial nas crianças. A administração da escola já expediu 

documentos solicitando a substituição do telhado. Os problemas frequentes com 

goteiras tem sido remediados, mas apenas a troca das telhas seria a solução 

definitiva. Preocupada com o assunto a comunidade, em 2013, constituiu uma 

comissão cujos trabalhos resultaram em nova solicitação de troca do telhado, até o 

momento, não houve resposta dos órgãos responsáveis, em 2018 ratificamos os 

pedidos já feitos – SEI 00080-00183049/2018-38 - e agora em 2019 apresentamos 

novamente o pedido – SEI 00080-00079295/2019-77 - , conforme orientações da 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto apresentando novamente os fatos 

narrados acima.  

O Espaço Lúdico que fica na frente da escola, é um projeto de arquitetura e 

desenho urbano em microescala para um equipamento público. O projeto nasceu a 

partir de uma iniciativa pública de converter o espaço até então degradado em 

ambiente de lazer e aprendizado para as crianças da escola e da comunidade. Foi 

desenvolvido de forma voluntária em 2005 (obra concluída em junho de 2006). O 

espaço de intervenção corresponde a uma pequena projeção de 22 m x 6m (132 

m2). A proposta apresentada pelo arquiteto à comunidade sugeria que o pequeno 

espaço de lazer não se configurasse como um conjunto de “brinquedos” tradicionais, 

mas que a própria arquitetura se apresentasse como um conjunto de objetos lúdicos, 

a ser apropriado, vivenciado e utilizado conforme a criatividade das crianças. Essa 

foi a ideia aprovada pela comunidade e posteriormente construída e que hoje se 

encontra em pleno uso. Considerando tratar-se de espaço público e a limitação do 

orçamento, o projeto utilizou materiais simples e de baixa manutenção: alvenaria, 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento_listar&id_procedimento=18390438&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110006873&infra_hash=2e82d11bcd4f3e3fbd54514cb7db49ca0ce0fcab7736946ae9c39e866f558c7d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento_listar&id_procedimento=25425826&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110006873&infra_hash=ffe85e0f7f7f8165f0bc4d2c19851ab5e36044040e3d9f39395047ffa50f0645


concreto, barras de aço e pintura acrílica. Inspirado no conceito pedagógico de 

BLOCOS LÓGICOS, um jogo didático composto por peças geométricas coloridas, 

criado na década de 50 pelo matemático húngaro Zoltan Paul Dienes. A função dos 

Blocos lógicos é dar às crianças a chance de realizar as primeiras operações 

lógicas, como correspondência e classificação, conceitos que para os adultos são 

automáticos. O conceito está diretamente relacionado às pesquisas do psicólogo 

suíço Jean Piaget, segundo o qual o raciocínio abstrato é reforçado através do 

contato físico, que ocorre quando a criança pega, observa e identifica os atributos 

das formas geométricas, suas cores e dimensões. Ao transportar o conceito de 

BLOCOS LÓGICOS para a arquitetura, a intenção é que as crianças criem seus 

próprios jogos e brincadeiras. Ao invés de oferecer escorregos, gangorras e 

balanços, brinquedos que sugerem uma rotina específica de uso e comportamento, 

o projeto propõe planos, blocos, vazios, passagens, barras, rampas, cheios e vazios, 

que combinados às cores e formas geométricas, oferecem uma infinidade de 

possibilidades criativas. Por se tratar de um espaço público e em respeito à 

diversidade, o projeto foi desenvolvido de forma que qualquer ambiente do Espaço 

Lúdico pudesse ser acessado por crianças com deficiência e usuárias de cadeiras 

de rodas, reforçando o caráter inclusivo do projeto pedagógico da escola. A equipe 

gestora preocupada com a segurança das crianças, encaminhou uma solicitação via 

SEI (00080-00059949/2018-65) à CRE de vistoria do Espaço Lúdico por órgão 

competente tendo em vista as adequações, se necessário. 

No início deste ano de 2018 os banheiros da escola foram reformados para 

melhor adequar às necessidades da clientela. Para isto foram utilizados recursos de 

Emenda Parlamentar/ PDAF. Também foi realizada reforma do piso da frente da 

escola pela Secretaria de Educação. 

A Escola Classe 304 Norte, no ano de sua inauguração, criou a Associação 

de Pais e Mestres – APM, entidade civil que tem como objetivo essencial integrar a 

comunidade, o poder público e privado, a escola e a família, buscando o 

desempenho mais eficiente do processo educativo, com foco específico no suporte à 

formação do estudante cidadão. Criado no ano de 1995, o Conselho Escolar passou 

a fazer parte da gestão escolar. O Conselho Escolar e APM compõem-se de 

profissionais da Escola e de pais/mães e responsáveis e desde a sua criação 

propõem um trabalho de parceria no apoio ao gerenciamento, buscando melhorias 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=8580306&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110006873&infra_hash=a60c13a2f2a21c2c97a6894f65141f5723a978b424c9769e2eb350395bdd98a2


físicas, pedagógicas e integração de toda a comunidade. Em 2012, com a Lei de 

Gestão democrática, o Conselho Escolar passou a integrar as discussões e 

deliberações do processo educativo. 

A participação ativa da comunidade tem sido uma marca na trajetória histórica 

da Escola. Dessa forma, essa participação tem contribuído para a reestruturação e 

avaliação da gestão escolar e promovido conquistas nas áreas administrativas, 

físicas, financeiras e o alcance dos objetivos educacionais propostos. 

A Equipe Gestora da escola é formada por Diretor e Vice-diretora, em 2016 

ocorreu eleição conforme a Lei de Gestão Democrática – Lei 4.751/2012, sendo 

eleitos pela comunidade escolar a Sra Narelaine Gomes Neves – Diretora e o Sr. 

Wilton Rodrigues de Araújo. Em 22 de outubro de 2018 a Diretora se aposentou e o 

vice-diretor assumiu a direção nos moldes do artigo 42 da referida lei convidando a 

professora Eunice Leite da Silva para auxiliá-lo como vice-diretora que teve a sua 

indicação aprovada pelo Conselho Escolar da IE. A equipe gestora é apoiada pela 

chefe de secretaria, pelo Conselho Escolar (eleito em junho de 2017) e pela Diretoria 

da Associação de Pais e Mestres conforme quadro abaixo: 

Diretor Wilton Rodrigues de Araújo 

Vice-diretora Eunice Leite da Silva 

Chefe de Secretaria Patrícia Rodrigues de Abreu  

Conselho Escolar  

Segmento pais/mães/responsáveis 

 

Meriele Pereira do S. Santana 

Conselho Escolar 

Segmento Carreira Magistério 

 

Eunice Leite da Silva 

Conselho Escolar 

Segmento Carreira Assistência 

 

Márcia Suzana Dias 

APM - Supervisora  Ludmila Taitson – mãe 

APM – Presidente Wilton Rodrigues de Araújo – Diretor 

APM – Vice-presidente  Eunice Leite da Silva – Vice Diretora 

APM – 1º Secretário  Rafaela Aparecida da Costa – mãe 

APM – 2º Secretário Valeria Vieira Ramos – Professora 

APM – 1º Tesoureiro Telma Cristina do Amaral – mãe 



 

Esta PP foi reelaborada em 2017, denominada naquela época de PPP – 

Proposta Política Pedaógica, modificado pela SEEDF para PP – Proposta 

pedagógica neste ano de 2019-, pela Comissão criada para este finalidade 

específica com os seguintes membros, com representantes de todos os 

seguimentos : Alessandra Daqui Velloso, Ana Cláudia Velloso Cruz Peters, Andreia 

Bitencourt Prado, Angélica Brunacci Ferreira Santos, Antonio Jorge Ramalho da 

Rocha, Brunna Simões Ungarelli, Everson Marques Ferreira, Gabriela Fernandes 

Onanga, Helma Costa dos Santos, Juliana Ribeiro Barbosa, Karla Shele Siqueira, 

Larissa Auad Alves, Marcelo Bento da Silva, Margarida Elisa Ehrhardt Ferreira, 

Maria Luisa C. B. da Costa, Meriele Pereira Santana, Michelle de Oliveira Pinto, 

Narelaine Gomes Neves, Valeria Vieira Ramos e Wilton Rodrigues de Araújo. 

Ante o dinamismo de nossa sociedade este ano a proposta foi revisada para 

atender os anseios desta comunidade escolar. Participaram deste processo 

democrático:  Ana Cláudia Velloso Cruz Peters, Esmeralda Figueira Queiroz, Eunice 

Leite da Silva, Luciana Brito Simões, Meriele Pereira Santana, Nara Fagundes 

Correia, Patrícia Rodrigues de Abreu, Sylvana Karla da Silva de Lemos Santos, 

Sioneide Ferreira Solva Almeida, Valeria Vieira Ramos, Wilton Rodrigues de Araújo.

                     

                        

                                          

APM – 2º Tesoureiro Cláudia Rejane Guedes Fontes – professora 

1º Conselheiro Ednilza de Moura Martins – mãe 

2º Conselheiro Gilvandro Assis da S. N. Junior – pai 

3º Conselheiro Margarida Elisa E. Ferreira – professora 

1º Suplente Bárbara Oliveira Souza – mãe 

2º Suplente Lourenço Cardoso – pai 

3º Suplente Juliana Ribeiro Barbosa – professora 
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2- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

Ao longo da última década, a EC 304 Norte logrou reduzir o número de 

estudantes em sala de aula, com vistas a atender adequadamente às necessidades 

educacionais de cada criança. A estratégia de matrícula tem respeitado a real 

capacidade física da escola e as necessidades das crianças previstas em lei. 

Entretanto, o recente aumento na demanda por ingresso na rede pública e a 

carência de investimentos na construção de novas unidades de ensino vêm 

pressionando a escola na direção oposta, o que poderá no futuro, reduzir a 

qualidade de atendimento. Atualmente, a escola está organizada da seguinte forma: 

 

QUADRO 1. EQUIPE PEDAGÓGICA 

 

Nome Atividade 

Wilton Rodrigues de Araújo Diretor 

Eunice Leite da Silva Vice-diretora 

Alessandra Franca Serrano Calegari 

 

 

Professores Regentes 

 

Ana Silvia Silva de Sousa 

Carolina de Aquino Calheiros (Lic. Mater.) 

Cláudia Rejane Guedes Fontes 

Daisy Avelar Ferro Costa de Souza 

Jeanny de Jesus Ferreira da Luz 

Juliana Ribeiro Barbosa 

Juliana Santos da Silva Cabral 

Lisiane Farias Pereira (LTS) 

Luciana Brito Simões 

Margarida Elisa Ehrhardt Ferreira 

Sandra Santos de Oliveira 

Sioneide Ferreira Silva Almeida 

Tatiana Aparecida Fanti 

Valdirene Paes Landim Ribeiro Martins 

Ana Lúcia dos Santos Martins Professora da Sala de Recursos 

Ana Cláudia Velloso Cruz Peters Coordenadoras Pedagógica 
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Valéria Vieira Ramos 

Bernadete Oliveira Costa (Restrição 

regência de classe) 
Apoio Pedagógico 

Karla Shele de Mendonça Siqueira Orientadora Educacional 

Esmeralda Figueira Queiroz 
 

Serviço Esp. de Apoio à Aprendizagem 
Vicenza Costa Capone (LTS) 

Priscilla Fava de Sousa (Em processo de 

readaptação funcional) 

 

Monitora 

Laís Valente de Lima do Espírito Santo 

Educadores Sociais Voluntários 
Liliane Cristina Soares de Sousa 

Mônica Maria Ferreira Nunes 

Christia Telles Pires Alves 

 

A equipe de profissionais da Escola possui boa capacitação para oferecer aos 

estudantes um atendimento adequado de acordo com a necessidade e 

especificidades de cada indivíduo, tendo em vista que dos profissionais acima do 

quadro efetivo e os contratados temporariamente 1 possui doutorado, 1 mestrado, 

14 com especialização,  6 com nível superior completo e 3 com nívem superior 

incompleto. 

Os Educadores sociais coluntários foram selecionados atendendo os critérios 

estabelecidos na legislação vigente e possuem formação compatível com as suas 

atribuições, sendo que 3 não possuem nível superior completo e 1 já conclui o 

ensino superior. 

QUADRO 2. EQUIPE ADMINISTRATIVA 

 

Nome Atividade 

Patrícia Rodrigues de Abreu  Chefe de Secretaria 

Luciana Costa Santos Silva ( LTS) Apoio Administrativo 

Márcia Suzana Dias Apoio Técnico 

Jaene Camelo de Oliveira 
Equipe da Cozinha (Terceirizada) 

Maria de Fátima de Queiroz 
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Alaércio Pereira da Silva 

Equipe de Segurança (Terceirizada) 
Dayana Flávia de Araújo 

Gerlânio Ramalho Fernandes 

Thiago O. dos Santos 

Dinar Moura Santos 

Equipe de Limpeza (Terceirizada) 
Divina dos Santos Cordeiro 

Filipe Gonzaga Costa 

Pedro Silva Gomes 

 

Os três primeiros profissionais que constam no quadro acima pertencem a 

Carreira Assistência à Educação sendo que 2 possuem Especialização e 1 ensino 

médio completo, bem como os demais colaboradores que atuam dando suporte nas 

atividades administrativas. 

A clientela atendida pela Escla Classe 304 Norte é formada por estudantes na 

faixa etária de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, pertencentes à Unidade de Vizinhança da 

Residência e Trabalho (UVIRT), moradores das quadras vizinhas, das regiões 

administrativas e do entorno. Há estudantes de todas as camadas sociais. Nem 

todos têm acesso, em suas respectivas comunidades, à diversidade dos bens 

culturais, à leitura e aos recursos tecnológicos, o que torna mais complexa – e rica – 

a interação escolar. 

Em 2019, a escola atende 299 estudantes matriculados alocados em 14 

turmas, nos turnos matutino e vespertino, distribuídos nos Blocos I ( 9 turmas) e no 

Bloco 2 ( 3 turmas), conforme ilustra o quadro 3. Das 14 turmas apenas 4 turmas 

não são reduzidas, as demais atendem a legislação prevendo redução para os 

estudantes com necessidades educacionais especiais – quadros 4 e 5. 

Este perfil atual se assemelha aos dos anos anteriores, pois em 2017 a 

Escola acolhia 297 estudantes, distribuídos em 14 turmas, nos turnos matutino e 

vespertino, distribuídas nos Blocos I (8 turmas) e Bloco II (6 turmas). Em 2018, os 

312 estudantes estavam distribuídos em 8 turmas do Bloco I e 6 turmas no Bloco II. 

Nos dois anos a maioria das turmas era reduzida, em função da necessidade de 

bem atender aos estudantes com necessidades educacionais especiais, garantindo 

o direito legal destas crianças. 



 

20 

 

QUADRO 3 – Estudantes por turno 

 

TURNO BLOCO I BLOCO II TOTAL 

MATUTINO 
1º ANO 

“A” 

2º ANO 

“A” 

2º ANO 

“B” 
3º ANO “A” 

4º ANO 

“A” 

5º ANO 

“A” 

5º ANO 

“B” 
149 

Nº 

Estudantes 
17 18 26 25 21 23 19 

VESPERTINO 
1º ANO 

“B” 

1º ANO 

“C” 

2º ANO 

“C” 

3º ANO 

“B” 

3º ANO 

“C” 
4º ANO “B” 

5ºANO 

“C” 
150 

Nº 

Estudantes 
15 25 24 25 19 23 19 

TOTAL GERAL DE ESTUDANTES 299 

 

QUADRO 4 – Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 

 

Altas Habilidades (AH) 01 

Deficiência Auditiva (DA) Profunda 01 

Deficiência Intelectual (DI) 01 

Transtorno Global do Densvolvimento/ Altista  (TGD/ALT) 03 

Síndrome de Down/DI 03 

Síndrome de Down/DI/DF/MNE 01 

TOTAL 10 

 

QUADRO 5 – Quadro de Estudantes com Transtornos Funcionais 

 

Dislexia 01 

Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC) 05 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 05 

Transtorno Opositor Desafiador (TOD) 01 
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Outras Necessidades (ON) 01 

TOTAL 13 

 

No dia 19/3, cumprindo o calendário da IE e da SEDF, foi dia letivo temático 

oportunidade que a equipe gestora convidou a comunidade escolar para discutir 

sobre a importância do envolvimento de todos os protoganistas na educação dos 

estudantes – família e escola o que frutifica a educação pública de qualidade 

fortalecida. Nesta data foi formada a comissão de revisão da PP e definido que 

seriam enviados para as famílias os questionários para obtermos dados para 

subsidiarem esta PP, conforme desmosntrados abaixo.  

Aos servidores também foram aplicados questionários em que foi possível 

compartilharmos um pouco das informações constam nesta PP. 

O gráfico a seguir apresenta a distribuição dos estudantes por local de sua 

residência. A barra azul corresponde à primeira localidade listada em cada 

parâmetro e a barra vermelha à segunda. 

Gráfico 1: número de estudantes por local de residência  
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Gráfico 2: distribuição das famílias (%) por renda declarada (2019) 
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Gráfico 3: Escolaridade declarada do pai ou homem responsável (2019) 
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Gráfico 4: Escolaridade declarada da mãe ou mulher responsável (2019) 
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2.1. Diagnóstico do processo de aprendizagem 

Em 2015 a escola tinha 303 estudantes. Destes, 1 foi reprovado por faltas. As 

dificuldades registradas pelo Conselho de Classe em 2015 estavam relacionadas 

aos diferentes níveis de aprendizagem das crianças na mesma turma. As 

defasagens intraclasse representam um desafio ao trabalho dos profissionais, pois 

requer estratégias diversificadas, ajustadas às realidades socioeducacionais das 

famílias. Nem sempre os professores dispõem de tempo suficiente para promover o 

desenvolvimento das habilidades próprias ao ano em que a criança se encontra. 

Assim, a realização de projetos extraclasse e a participação dos pais é crucial para 

auxiliar no processo de aprendizagem dos estudantes, como dispõe esta PP. 

Em 2016, o perfil das turmas foi semelhante ao ano anterior, 2 crianças foram 

reprovadas no terceiro ano do Bloco Inicial de Alfabetização, pois necessitavam de 

um tempo maior para concluir seu processo de alfabetização. 

Cabe salientar a importância da redução no número de estudantes nas 

turmas, essa é uma garantia da oferta de atenção compatível com as necessidades 

de cada estudante. Cabe ter presente, ademais, que turmas menores significam 

menos acesso a recursos da SEEDF independente das necessidades das crianças. 

Apesar de a Escolar ter direito a Supervisor, não contamos com este profissional de 

salutar importância para para complementar o trabalho da equipe gestora, ficando a 

cargo do Diretor e da Vice todas as tarefas da gestão, sejam elas administrativas ou 

pedagógicas. Trabalhar efetivamente a inclusão não é uma tarefa fácil, pois requer 

paciência e tolerância, compreensão das diferenças, dedicação, formação 

continuada em diferentes áreas e avaliação permanente das estratégias adotadas. 

Em 2017, o número de crianças reprovadas aumentou para 5. Sendo três crianças 

do Bloco Inicial de Alfabetização e duas do II Bloco. Houve um crescente na 

quantidade de reprovados sugerindo uma relação com o número reduzido de 

profissionais no apoio pedagógico. No ano de 2018 apenas uma criança foi 

reprovada no Bloco Inicial de Alfabetização e uma foi aprovada pelo conselho de 

classe no mesmo bloco, já no II Bloco não houve reprovação, havendo cinco 

crianças aprovadas pelo conselho de classe. 
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Gráfico 5: índice de aprovação (2018)  
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 Índices de aprovação constituem indicadores importantes do desempenho da 

escola, mas não são os únicos a registrar os resultados alcançados por cada 

unidade educacional. Os gráficos a seguir indicam o desempenho recente da EC 

304 Norte na Avaliação Nacional de Alfabetização, na Prova Brasil e no IDEB. 

 

Gráfico 6: Desempenho da EC 304 Norte na Avaliação Nacional de 

Alfabetização (2016) 
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Gráfico 7: Desempenho da EC 304 Norte no IDEB 
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 Esses indicadores registram o desempenho da Escola segundo as métricas 

estabelecidas pelo Ministério da Educação e pela SEEDF. Cada um deles aponta 

áreas em que é possível melhorar, ao tempo em que permite comparar o 

desempenho da EC 304 Norte com outras unidades educacionais. A meta do IDEB 

para 2017 era 7, reflexo ante as dificuldades enfrentadas pela Unidade Escolar nos 

últimos anos este índice não foi alcançado, posto que, como já mencionado, a 

equipe gestora é composta apenas por diretor, vice-diretora e chefe de secretaria 

que se revezam para realizar as atividades administrativas e pedagógicas e embora 

a Escola tenha direito a supervisor, este profissional não foi nomeado pela SEDF, 

apesar de a Equipe Gestora já ter indicado. Ante as inovações jurídicas recentes 

trazidas pela SEDF a sobrecarga que a Equipe gestora já sofre tende a aumentar, 

pois desde a Portaria de distribuição de turmas de 2018 esta Unidade escolar teve a 

quantidade de coordenadores locais reduzida de dois profissionais para um. Para o 

ano letivo de 2019 foi liberado mais um coordenador apto a regência de turma uma 

vez que a IE solicitou a SUBEB mais um profissional ante as especificidades da 

Escola, pois o Diretor é da Carreira Assistência e possui formação acadêmica em 

Direito e a vice-diretora é professora readaptada, ou seja no caso de necessidade de 

substituição de professores, ambos estão impedidos de realizar esta função. No ano 

letivo de 2018 a Escola pleiteou mais um coordenador, entretanto a SUBEB negou o 

pedido da IE. A redução no quantitativo de coordenadores é fato certo que causará 

impacto no andamento e desenvolvimento dos trabalhos pedagógico desenvolvido 

nesta Unidade, e consequentemente nos indicadores utilizados, pois o coordenador 

pedagógico local é de suma importância para acompanhamento, apoio e suporte 

aos estudantes e aos professores regentes em suas atribuições além do que o 
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coordenador pedagógico substitui em sala de aula no caso de pequenas licenças, 

abonos e TRE e como não é prache desta Unidade dispensar crianças no caso das 

ausências legais, a falta deste profissional compromente o andamento dos 

trabalhos. Se bem utilizados, esses indicadores podem servir a mensurar os 

progressos propostos nesta PP, uma vez que constituem mensurações 

independentes que avaliam os resultados dos serviços educacionais prestados pela 

Escola. São, pois, muito importantes e devem ser vistos no contexto do diagnóstico 

já realizado e dos propósitos da Escola, tais como expressos na próxima seção 

deste PP. 

 Neste ano a Instituição Educacional já convocou a comunidade escolar para 

participar de dois dias letivos temáticos sendo o primeiro em 19/3 e o segundo agora 

em 8/5. 

 No primeiro encontro foram apresentados a comunidade escolar a 

necessidade de ter a participação efetiva de todos na elaboração da PP bem como 

em todas as ações dentro da Escola, estabelecendo assim um vínculo entre os 

profissionais, família e estudantes. Nesta oportunidade foi formada a comissão de 

revisão da Proposta Pedagógica. Neste encontro foram tratados outras questões 

como a falta de livros didáticos e o quantitativo insuficiente de ESVs que a Escola 

recebeu para atender as crianças que necessitam deste atendimento. Sobre o livro 

didático foi informado que os anos mais prejudicados foram principalmente o 

segundo e terceiro ano, esta última faltando 24 unidades para todas as disciplinas. O 

diretor esclareceu que a Escola trabalha com Projetos e que o livro didático é mais 

um material que subsidia o professor em sala de aula, de forma que a falta deste 

recurso didático não impede o trabalho do trabalho do professor e não prejudica a 

criança pedagogicamente. Contudo ficou claro que este é um complemento 

necessário. Foi discutida a possibilidade de cópias, contudo não é possível diante da 

possibilidade de caracterização de plágio, bem como de qual o critério que seria 

utilizado para escolha das crianças que utilizariam estes livros, o que poderia ser 

discriminatório. Ficou decidido que as turmas de 1º, 4º e 5º ano receberão os livros 

didáticos por estarem em quantidade suficiente e para as turmas de 2º e 3º os livros 

não serão distribuídos por serem aquém do necessário, ficando os livros na escola 

com uso compartilhado entre as crianças sendo que serão feitas atividades e 

enviadas para casa. Em relação ao Educador Social Voluntário o diretor ouviu a 
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queixa de 2 professoras, 1º Ano B e 5º Ano C e informou que compreende a 

dificuldade das professoras e esclareceu que a quantidade recebida de ESVs foi de 

4 e que a demanda é de 7. Por serem as outras turmas de alfabetização que 

demandam mais atenção dos professores e também por serem crianças menores e 

que nos casos dos 1 anos precisariam de 2 profissionais e só conta com 1 em cada 

turma e que embora a criança, do 5ºAno C, necessite bastante a quantidade 

recebida não permitiu a colocação na turma, pelos motivos já expostos acima. 

 

3- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

A Escola Classe 304 Norte tem a função de formar cidadãos éticos e políticos, 

capazes de interferir na sua realidade e de colaborar com a sociedade em que vive, 

em favor do desenvolvimento socioeconômico, da solidariedade humana e do 

equilíbrio ambiental. 

 

4 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICA E 

ADMINISTRATIVA 

 

Esta PP constitui um instrumento utilizado pela comunidade escolar da EC 

304 Norte para materializar seu objetivo de construir uma escola pública cujo ensino 

prime pelo despertar crítico, criativo e participativo do cidadão. Parte-se do 

pressuposto de que o ser humano é complexo e participa de múltiplas relações 

sociais simultaneamente. No dizer de Paulo Freire, não é no silêncio que os homens 

se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão (FREIRE, 1987: 44). 

 Além de oferecer um diagnóstico da comunidade escolar, este instrumento 

apresenta os objetivos, as metas e estratégias empregadas para promover o pleno 

desenvolvimento do estudante, ademais de indicadores que permitam aperfeiçoar 

continuamente os processos educacionais conduzidos no âmbito da escola.  

As tecnologias da informação são outro instrumental cada vez mais relevante 

nesse processo de aprendizagem contínua. Entretanto, ainda não há consenso 

sobre como colocá-las a serviço do desenvolvimento dos estudantes. O certo é que 
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a contínua aprendizagem de toda a comunidade escolar emerge como parte da 

solução, na medida em que pais e mestres troquem informações sobre temas e 

agendas relevantes, bem como sobre o desempenho dos estudantes. 

Nesse contexto, ganha relevo a valorização das diferenças entre os 

indivíduos e suas respectivas bagagens culturais, sociais e políticas. Por sua vez, a 

tolerância favorece promover atitudes éticas e solidárias, que permitam a cada um 

desenvolver sua capacidade de contribuir para melhorar o meio em que vive. O 

resultado é o contínuo processo de formação de sujeitos promotores de práticas 

sociais democráticas e inclusivas.  

Trata-se, como está claro, de um processo que envolve o conjunto da 

comunidade escolar. Nesse processo, a equipe gestora desempenha o papel central 

de coordenar as ações educacionais, ajustando à realidade de cada comunidade 

escolar os mandatos contidos na legislação que assegura a cada criança o direito à 

educação de qualidade. Para bem se desincumbir dessa responsabilidade, é preciso 

que essa equipe seja legítima e atuante.  

No caso da EC 304 Norte, integram esta equipe um diretor, uma vice-diretora 

e com a chefe de secretaria indicada pelos gestores. 

O diretor foi eleito em 2016 eleito democraticamente de acordo com a 

legislação vigente, contudo naquele momento o profissional foi eleito como vice-

diretor e assumiu a função de diretor ante a aposentadoria da diretora. Com a 

amparo da legislação, art. 42 da Lei nº 4.751/2012, o gestor indicou a vice-diretora 

que teve o seu nome referendado pelo Conselho Escolar e a Diretoria da APM. 

A gestão da escola recebe apoio da Associação de Pais e Mestres – APM, 

entidade civil que tem como objetivo essencial integrar a comunidade, o poder 

público e privado, a escola e a família, buscando o desempenho mais eficiente do 

processo educativo, com foco específico no suporte à formação do estudante 

cidadão.  

O Conselho Escolar e APM compõem-se de profissionais da Escola e de pais, 

representantes das crianças. Ambos apoiam o gerenciamento da escola e 

contribuem para melhorias físicas e pedagógicas, promovendo integração da 
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comunidade. O Conselho Escolar e a APM participam das deliberações sobre o 

processo educativo. A APM atua, ainda, como Unidade Executora da Instituição. 

A participação ativa da comunidade tem contribuído para a reestruturação e 

avaliação da gestão escolar, promovendo conquistas nas áreas administrativa, física 

e financeira, favorecendo alcançar os objetivos educacionais propostos. As metas e 

objetivos estabelecidos neste PP representam, assim, decisões coletivas, tomadas 

no marco de debates democráticos em que pais, estudantes e servidores explicitam 

seus respectivos entendimentos e expectativas acerca da realidade escolar. 

Eventuais posturas divergentes sobre questões pertinentes à escola 

discutem-se no marco de limites éticos, prevalecendo o respeito à diferença e a 

produção, pelo diálogo, de alternativas que viabilizem propostas coletivas de 

melhoria da qualidade política, pedagógica e administrativa da escola. 

Coordenar um trabalho dessa magnitude implica racionalizar recursos 

humanos, físicos, materiais e financeiros, mas também mobilizar a comunidade e 

articular esforços e administrar expectativas no seio da comunidade escolar. Nesta 

perspectiva, a escola atual exige gestores... 

... dinâmicos, criativos, que propiciem a autonomia prevista na 
legislação. Assim, os gestores devem perceber as tendências de 
mudança, aprender a investigar, analisar e interpretar os novos 
desafios, devendo se beneficiar da própria experiência, da reflexão 
sobre a ação e dos avanços teóricos de sua área de conhecimento. 
Uma nova proposta de gestão educacional deve levar em conta: os 
desafios que se colocam à educação exigindo revisões constantes na 
formulação dos objetivos educacionais e as mudanças profundas na 
sociedade do trabalho em geral, alternando substancialmente o conceito 
de gestão educacional e as bases em que ela deve ser assentada.  
(http://pt.shvoong.com/books/1755511-escola-participativa-trabalho-
gestor-escolar/ - acesso em 12/5/2014). 

 

Em síntese, os fundamentos teóricos e os princípios orientadores das 

práticas educacionais implementadas na EC 304 Norte realçam o papel da 

comunidade escolar na definição dos objetivos, na eleição dos gestores 

educacionais e no acompanhamento permanente do processo educativo dos 

estudantes. 

http://pt.shvoong.com/books/1755511-escola-participativa-trabalho-gestor-escolar/
http://pt.shvoong.com/books/1755511-escola-participativa-trabalho-gestor-escolar/
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Esta PP contextualiza e expõe o conjunto de projetos que permitem oferecer 

aos estudantes plenas condições para o seu desenvolvimento como cidadão. A fim 

de que esse processo evolua de maneira satisfatória, a gestão escolar fixa objetivos 

e metas para as ações educativas, tornando mais transparente o acompanhamento 

do êxito na consecução das metas estabelecidas nas áreas pedagógica, física e 

financeira.  

5 - OBJETIVOS 

 

5.1 - Objetivo geral 

 Promover a construção do aprendizado do estudante mediante o 

desenvolvimento de suas potencialidades no processo educativo 

considerando as especificidades na diversidade individual e coletiva, 

envolvendo a comunidade escolar. 

 

5.2 – Objetivos específicos: 

 Acompanhar os estudantes com dificuldades de aprendizagem e/ou com 

necessidades educacionais especiais, envolvendo a comunidade escolar, em 

especial as famílias desses estudantes, na superação das dificuldades. 

 Assegurar a avaliação da Proposta Pedagógica com a participação efetiva de 

todos os segmentos, garantindo o desenvolvimento dos projetos já 

consolidados na escola e criando oportunidade para a implantação de novos 

projetos de interesse da comunidade. 

 Conscientizar os responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem, em 

especial os docentes, da importância da avaliação formativa para a 

organização do trabalho pedagógico com ênfase nos aspectos qualitativos da 

aprendizagem; 

 Debater com a comunidade escolar assuntos relevantes para o pleno 

desenvolvimento dos estudantes, realizando atividades socioculturais que 

ampliem as interações da comunidade escolar com outros atores relevantes 

da sociedade; 
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 Estimular a livre organização dos segmentos da comunidade escolar, 

aprofundando a capacidade coletiva de análise e solução dos problemas 

identificados; 

 Gerir a instituição educacional de forma transparente, em parceria com o 

Conselho Escolar e com Associação de Pais e Mestres; 

 Oferecer à comunidade escolar uma instituição educacional organizada e 

funcional, onde todos convivam num ambiente de bem-estar e harmônico e 

 Promover o diálogo com as escolas vizinhas: Jardim de Infância 304 Norte, 

Escola Parque 303/304 Norte, Centro de Ensino 104 Norte e outras, para 

socializar saberes e experiências educacionais de excelência. 

 

6.  CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

Com o compromisso de garantir os direitos fundamentais dos discentes 

previstos no art. 6º da Constituição Federal – CF, da Educação e da proteção à 

infância, a EC304N observa todo o ordenamento jurídico brasileiro – LDB, LDODF, o 

regimento interno da Secretaria de Educação, nas suas ações pedagógicas e 

administrativas. 

O art. 205 da CF assegura que a educação é um direito de toda a 

comunidade e um dever do Estado, e vem sendo implentada na EC304N a partir da 

conexão de todos os agentes articuladores envolvidos no processo de 

aprendizagem da criança – profissionais e família- afim de prepará-la para a 

sociedade com capacidade crítica plena para enfrentar os desafios diários e 

capacitá-la para o mercado de trabalho em sua vida adulta. 

Diante da familiariedade em cumprir as normas referentes à educação,  a 

adoção de métricas específicas não prejudicou o enquadramento da EC 304 Norte 

nas políticas educacionais vigentes, inclusive mediante a adoção dos ciclos de 

aprendizagem, definidos como: 

 “(...) uma organização do tempo e espaço escolar, tendo em 

vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem 



 

33 

 

dos estudantes considerando a lógica do processo, a 

utilização de uma pedagogia diferenciada sustentada no 

trabalho coletivo, na avaliação diagnóstica e formativa que 

garanta as aprendizagens e a progressão de todos os 

estudantes matriculados nas Unidades Escolares...” (Roteiro 

para Discussão dos Ciclos de Aprendizagem, 2º Ciclo de 

Aprendizagem – Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 

2013, SEEDF, GDF).  

 

A organização escolar em ciclos favorece cumprir o dispositivo constitucional 

segundo o qual a finalidade da educação é formar cidadãos, preparando-os para “o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (PP SEEDF, p.15, 2012). 

Na verdade, a PP da SEEDF vai além, propondo uma educação para o 

desenvolvimento do pensamento crítico, que forme sujeitos capazes de transformar 

a realidade em que vivem, com base nos seguintes eixos: cidadania, diversidade e 

sustentabilidade humana. Nesse contexto, confere-se atenção especial ao tema da 

diversidade, por ser esta a fase da educação escolar com maior abrangência em 

termos de oferta e atendimento. Dessa maneira, além de assegurar o direito 

constitucional à educação, o PP situa na aceitação da diversidade o caminho para 

acolher cada cidadão em sua individualidade e, assim, promover o desenvolvimento 

da coletividade. 

Em termos de métrica, a PP “assume o compromisso de que os estudantes 

sejam alfabetizados até o segundo ano do BIA” (p. 39). Em consonância com a PP 

da SEEDF, a UNESCO, em seu estudo intitulado “Um tesouro a descobrir”, indica 

quatro pilares para a educação do novo milênio: aprender a aprender, aprender a 

fazer, aprender a conviver, e aprender a ser. Esse estudo sublinha a importância de 

o estudante atuar no marco de ações educacionais bem planejadas e estruturadas a 

fim de que ele possa se assumir, paulatinamente, crescentes níveis de 

responsabilidade pela condução de sua própria educação no porvir.  

No aspecto administrativo a Gestão Democrática, previsto na LDB,  tem 

contribuído para a integração família - escola a partir da Lei Nº 4.751 de 07 de 

fevereiro 2012/ Portaria nº 98 de 27 de junho de 2012. 
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A miscigênação entre poder público e privado – Conselho Escolar e APM - 

garante uma gestão com melhor eficiência, vez que a família e a Escola estão juntas 

buscando a formação adequada do estudante. 
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7- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO   

7.1 Equipe Pedagógica 

O quadro docente da escola promove sua formação continuada por meio de 

encontros para estudo e de cursos de formação oferecidos pela Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE/SEEDF e outras entidades 

que atuem com educação. A equipe cultiva o trabalho coletivo, que possibilita melhor 

planejar as atividades de cada ano e enriquece a troca de experiências. O professor 

tem o direito e a responsabilidade aperfeiçoar-se continuamente. 

A formação continuada é imprescindível ao trabalho pedagógico para 

fomentar discussões úteis a melhorar a prática do ensino aqui ofertado, conforme 

proposto no currículo da SEEDF. Este ano, profissionais da EC 304 Norte estão 

fazendo cursos oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento da SEEDF: Conhecendo 

o transtorno do espectro autista, educação física para pedagogos, plena atenção. 

Para finalizar o processo de gestão democrática,  os gestores estão cursando o 

curso aprender sem parar.  

Imprescindível citar que, além de profissionais competentes e que buscam 

conhecimento, a psicóloga da EEAA desta escola está escrevendo seu primeiro 

livro. Trata-se da sistematização da experiência de dezesseis anos de trabalho na 

SEE-DF envolvendo cursos, discussões, aprendizado interpessoal, palestras com 

objetivo de auxiliar o início da atuação de novos psicólogos que ingressam na rede 

outros profissionais ingressos em instituições alhures, públicas ou privadas. A busca 

de apoio e treinamento por parte de colegas psicólogas recém admitidas pela SEE-

DF fortaleceu o desejo de elaboração de um texto básico sobre a atuação do 

psicólogo escolar para além da operacionalização pedagógica da EEAA e das leis 

que orientam este setor. Contendo ilustrações de casos observados, orientações 

oferecidas a pais e professoras com seus resultados, exemplos cotidianos do labor 

típico de psicóloga escolar, o texto pode clarear as possibilidades de atuação de 

outros profissionais da rede. O pensamento é de uma possível publicação associada 

entre a SEE-DF e o LabPam (editora do Laboratório de Avaliação e Instrumentação 

Psicológica do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília) posto o interesse 



 

36 

 

intrínseco da própria instituição que acolhe a autora e a facilidade de distribuição 

para o público alvo por parte do referido laboratório de Psicologia.  

Além de capacitar seu pessoal, a EC 304 Norte entende que a boa condução 

do trabalho didático-pedagógico requer a participação de profissionais 

especializados que colaborem com o desenvolvimento psicossocial das crianças. A 

escola busca envolver em suas atividades, na medida do possível, psicólogos 

escolares e profissionais das áreas de neuropediatria e fonoaudiologia, entre outros.  

Trata-se, pois, de um ambiente dinâmico, em que os profissionais se 

capacitam continuamente e interagem com colegas de outras instituições. Ademais, 

anualmente, o quadro de professores da escola sofre modificações. Esse fato impõe 

o desafio de bem incorporar os novos profissionais aos projetos conduzidos pela 

escola e cria, como contrapartida, oportunidades de se aproveitar as experiências 

trazidas por eles. 

Ao final desta seção da PP, constam os quadros que registram os nomes dos 

profissionais que somam esforços para oferecer a melhor educação possível aos 

estudantes da EC 304 Norte. A seguir, explica-se cada atividade de maneira 

pormenorizada.  

7.2 Coordenação Pedagógica 

As coordenações pedagógicas ocorrem no turno contrário a regência do 

professor sendo divididas em 2 momentos: individual e coletiva, às quartas-feiras – 

conforme portaria nº 395 de 14 de dezembro de 2018. 

A coordenação pedagógica planeja, orienta, acompanha e avalia as 

atividades escolares. Ao apoiar o processo de aprendizagem-ensino, aperfeiçoa 

práticas didático-pedagógicas visando aperfeiçoar o desenvolvimento global das 

crianças.  

Os professores desta Instituição usam este momento para qualificação e 

aperfeiçoamento constante a partir dos cursos ofertados pela EAPE. 

Especificamente, as ações da coordenação se fazem sentir na organização 

do trabalho pedagógico nos ciclos e na participação em encontros de coordenadores 
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promovidos pela CRE; nas oficinas sobre Educação Matemática; no 

desenvolvimento de propostas pedagógicas, a exemplo da orientação para o novo 

formato do Reagrupamento do Projeto Interventivo. A coordenação pedagógica 

também participa sistematicamente da comissão de revisão do PP. 

7.3 Orientação Educacional 

A orientação educacional apoia a coordenação pedagógica na tarefa de 

planejar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades de suporte ao processo de 

aprendizagem-ensino, realizando ações que contribuam com as práticas didático-

pedagógicas e com o desenvolvimento global das crianças.  

A orientadora educacional atua em caráter preventivo, buscando envolver a 

comunidade educacional, promover reflexões pertinentes e aconselhar a 

comunidade escolar na busca de soluções, pelo diálogo, para os problemas 

identificados nos processos de aprendizagem da escola. 

A profissional realiza atendimentos está na Escola diariamente atendendo às 

famílias, crianças, e profissionais quando necessário, salvo nos dias das 

coordenações na Coordenação de Ensino. Sua para participação nos momentos da 

coordenação coletiva tem sido essencial para a manutenção da qualidade da 

educação, visto que sua para valorização e preservação  das questões sócio-

emocionais são de salutar importância ante o contexto atual da sociedade e da 

comunidade escolar. 

7.4 Sala de Recursos 

A existência da sala de recursos pode permitir à escola atender 

individualmente aos estudantes com necessidades educacionais especiais em 

horário inverso ao da aula. Por esse meio, a escola pode apoiar as(o) 

professoras/professor regentes no atendimento dentro e fora de sala de aula, 

acompanhar os planejamentos didáticos e as atividades extraclasse, além de auxiliar 

no processo de adequação curricular, contribuindo assim, para melhorar o acesso e 

a permanência da criança no espaço escolar. Em 2018, a professora da Sala de 

Recursos aposentou-se em janeiro e a substituta chegou em junho, participou do 

concurso de remoção e bloqueou carência nesta Escola, contudo neste ano a 
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profissional não está atendendo apenas esta Escola, faz atendimento aos 

estudantes da EC304N ( segundas e terças-feiras nos 2 turnos ) e do JI304N ( 

quinta-feira nos turnos), apesar dos estudantes da EC304N  serem bem 

comprometidos e demandarem muito da profissional ante as especificidades das 

crianças. 

7.5 Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem - EEAA 

Deve ser composta por uma psicóloga e uma pedagoga. Esta equipe presta 

um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, que tem como 

objetivo promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, 

por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas. 

Afinal, o fazer pedagógico não envolve somente a área cognitiva, mas 

também as demais áreas: as relações interpessoais, a cultura e o meio social. A 

EEAA desta escola é composta por psicóloga, que se encontra de Licença para 

tratamento da própria saúde desde meados do ano passado, e da pedagoga que 

chegou pelo concurso de remanejamento de 2018/2019. A profissional atende nesta 

Escola nas segundas, quartas, quintas e sextas e no Jardim de Infância 304 Norte 

às terças-feiras. A profissional faz atendimentos com as professoras para conhecer 

os estudantes e a partir de então estabelecer estratégias para um atendimento 

eficaz. Também são realizados atendimentos nas salas de aula, reagrupamento e na 

sala da profissional.  

7.6 Biblioteca 

A Biblioteca escolar Eça de Queiróz possui excelente acervo literário para ser 

utilizado por estudantes e profissionais da escola, conforme prevê o projeto “Só 

lendo pra saber”. Este projeto tem como objetivo geral “promover, a partir da leitura, 

a formação de cidadãos participativos na sociedade”. Conforme consta no projeto 

(anexo), as crianças deveriam ser atendidas por uma professora regente na 

Biblioteca em conjunto com a professora da turma. Como a SEEDF não autorizou a 

lotação da professora para atender o projeto, as crianças frequentam o espaço 

acompanhadas de suas respectivas professoras regentes, cumprindo apenas parte 

do projeto. As atividades realizadas na Biblioteca são planejadas pelas professoras 
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e complementam as atividades de sala. Em 2017 a falta de um profissional 

responsável pelo Projeto da Biblioteca acarretou vários problemas. O acervo sofreu 

com a falta de cuidado e as professoras enfrentaram dificuldades de desenvolver o 

trabalho na Biblioteca pela falta apoio. No ano de 2018 tivemos o apoio de uma 

professora readaptada na Biblioteca que ajudou a reorganizar parte do acervo, 

durante as férias, a equipe gestora com o apoio das professoras recém empossadas 

que tiveram férias proporcionais auxiliaram na organização e recuperação de alguns 

livros e catalogar os livros, contudo ainda estamos aguardando a liberação dos 

professores regentes para continuidade do Projeto. Ante a falta de profissional 

regente para atender em 2019 conforme o Projeto da Biblioteca, o espaço somente 

está sendo utilizado pelas professoras quando acompanhadas das coordenadoras 

ou equipe gestora para separar livros da caixa literária ou selecionar outros materiais 

necessários para o desenvolvimento pedagógico, tal medida visa maior controle e 

manutenção do riquíssimo acervo literário que a Escola possui. 

7.7 Laboratório de Inclusão Digital (LID) 

 O laboratório foi instalado com máquinas adquiridas pelo MEC em um pregão 

de 2008 e serviu ao seu propósito nos primeiros anos. Entretanto, não houve 

recursos para modernizar os equipamentos e a banda de internet disponibilizada 

pela SEEDF é muito lenta (1 mega). Não obstante os esforços da comunidade 

escolar para revitalizar o espaço, chegou-se à conclusão de que os equipamentos 

são inviáveis para os fins a que são destinados. O fato de as crianças estarem 

acostumadas com aparelhos digitais com o recurso “touch screen” e internet veloz 

em suas casas dificulta um trabalho pedagógico excelente com os recursos 

oferecidos pelo Laboratório de Informática. A escola decidiu, então, encerrar as 

atividades do Laboratório e disponibilizar em cada sala de aula um aparelho de 

televisão “smart tv” com recursos tecnológicos mais adequados, o que vem 

atendendo melhor às necessidades pedagógicas. Para este ano, a meta será 

implantar o laboratório móvel de informático com a aquisição de 30 aparelhos do tipo 

Laptop para suprir a necessidade de informatização, aumentar a qualidade no 

atendimento e facilitar o desenvolvimento das atividades que envolvem pesquisas 

para atendimento das crianças em sala de aula. 
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 Há o projeto, contudo não existe atendimento por falta de recursos materiais, 

os notebooks. 

7.8 Educador Social Voluntário 

 Neste ano a Portaria nº 07 de 23/1/2019 regulamentou este serviço voluntário 

de grande apoio aos professores regentes em sala de aula, aos estudantes em sala 

e nas atividades monitoradas durante o recreio. 

 Por ter sido a quantidade aquém do necessário, distribuímos 3 educadores 

sociais voluntários pela manhã (1 no 1ºA, 1 no 2ºA e 1 no 4ºA) e 1 educador social 

voluntário para atender no período vespertino ( 1ºB), embora ainda tenha 

necessidade de mais 1 profissional  para atender no matutino ( 1ºA) e 2 no 

vespertino ( 1 no 1º B e 1 no 5ºC). 

 

 7.9 Secretaria Escolar: 

 Responsável pela escrituração escolar dos estudantes (matrículas, 

frequência, transferências, relatórios, declarações), pelos registros de servidores da 

Carreira Assistência, Professores e terceirizados e pelo arquivo em geral.  

7.10 Serviço Terceirizado: 

 Equipe de limpeza : mantém e higieniza os espaços da escola. 

 Equipe da Alimentação Escolar: prepara a alimentação escolar, sob 

orientação da direção, higieniza e mantém os equipamentos da cozinha. 

 Equipe de Vigilância: protege o patrimônio da Escola e auxilia nas 

atividades de portaria, orientando as crianças e famílias no trânsito pela 

escola.  

O atendimento ocorre diariamente a comunidade escolar, contudo 

neste ano a modulação desta IE sofreu alterações e foi reduzida a 

quantidade de profissional. Atualmente temos direito apenas 1 

profissional neste setor, o que certamente comprometerá o atendimento, 

visto que nos impedimentos ou afastamentos legais, férias, Licença para 

tratamento da própria saúde, TRE, o setor ficará sem profissional para 
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realizar atendimento ao público externo, aos professores e as famílias e 

crianças. 

7.11 - Gestão, comunicação e meios 

Esta PP parte do pressuposto de que o processo de aprendizagem do ser 

humano é contínuo, mas que os primeiros passos dessa jornada são fundamentais. 

É com a família que ocorre o início desse processo; é também a família que decide, 

desde cedo, quais devem ser as principais fontes de informação – e de formação – 

do indivíduo: seus valores, suas prioridades, as instituições que ele deve frequentar, 

os parâmetros a serem utilizados para tomar decisões responsáveis ao longo de sua 

vida. 

As famílias escolhem as escolas que melhor se adéquam às suas 

expectativas com respeito à formação e ao futuro de suas crianças. Ao escolher uma 

escola, cada família se torna parte de uma comunidade, sendo, pois, parcialmente 

responsável pelas decisões que ali se tomam e pelo futuro dessa comunidade. 

Sendo assim, é preciso conhecer a escola e sua história, suas dependências 

físicas, seus servidores, suas limitações e dificuldades, seus diferenciais, seus 

recursos e suas potencialidades. Somente assim é possível aproximar os interesses 

da família e os da escola, ampliar a sinergia de suas ações, possibilite uma 

convivência cidadã essencial para o desenvolvimento escolar da criança. 

Atualmente um dos mais poderosos instrumentos de apoio à gestão tem sido 

a comunicação. Para ser efetiva, a comunicação deve fluir com precisão em todos 

os níveis e atingir eficazmente todos os segmentos envolvidos. Em nosso 

planejamento escolar, o diálogo ocupa papel de destaque. Entre as estratégias que 

empregamos para sistematizar, organizar e selecionar as informações transmitidas 

pela equipe pedagógica aos demais atores da comunidade escolar, destacam-se:  

 Agenda Escolar – contém informações administrativas e pedagógicas 

sobre o funcionamento da escola. É utilizada como instrumento pedagógico, em sala 

de aula, e também como meio de comunicação entre a família e a escola, tanto para 

registrar anotações acerca de cada estudante quanto para servir de veículo para o 
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envio de circulares, bilhetes e autorizações para participação em atividades 

extraclasse. 

 E-mail – os e-mails das famílias foram cadastrados no endereço 

“escola304npais@gmail.com”, para reforçar a comunicação entre escola e família. 

 WhatsApp – a Administração da escola cria grupos de WhatsApp por 

turma para tratar de assuntos específicos, nos quais cadastra os pais e demais 

membros da comunidade interessados nesses assuntos. 

Sintonia – Jornalzinho com informes e combinados realizados nas coletivas. 

Até este ano o Sintonia era de circulação interna. Conforme solicitação da 

comunidade, passou a ser distribuído para as famílias, mensalmente. 
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8- CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação das atividades escolares contempla os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros da prática escolar. Nela, empregam-se procedimentos 

internos, estabelecidos pela equipe da Escola, e externos, conduzidos pelos órgãos 

dirigentes na esfera Distrital e Federal. 

8.1 Avaliação da aprendizagem 

Na abordagem pedagógica, a avaliação deve considerar que os estudantes 

possuem tempos e processos de aprendizagem diferentes. Por isso, é essencial 

conhecer cada estudante e suas necessidades. Somente assim o professor poderá 

pensar em ações especificas que ofereçam a cada estudante as condições para 

atingir os objetivos previstos em seu planejamento. Em conformidade com a PP da 

SEEDF e do Currículo em Movimento, a escola emprega métodos de avaliação 

processual, que estabelece a necessidade de cumprir as seguintes etapas: 

diagnóstico, análise, planejamento e intervenção; novo diagnóstico, e assim em 

diante, num ciclo contínuo de investigação, reflexão e prática.  

O caráter cíclico tem o objetivo de gerar aprendizagem. Avaliação e 

aprendizagem constituem, assim, um par indissociável. Esse modelo segue a 

concepção de avaliação formativa proposta nas Diretrizes de Avaliação do Processo 

de Ensino e de Aprendizagem para a Educação Básica/SEEDF/2014, da PP da 

SEEDF e do Currículo em Movimento de 2012. Alencar e Prado, tratando das 

mudanças necessárias para um novo modelo de escola, corroboram essa 

perspectiva: 

“Transformar a escola por dentro não é fácil nem rápido, embora seja 
urgente. Porque trabalhar de um jeito novo, na educação, significa 
pensar de maneira diferente o ato de ensinar. Isso reflete na sua 
postura frente ao estudante, aos colegas, ao que deseja transmitir e 
ao modo de fazê-lo. Tudo isso envolto por sutilezas de 
comportamento e atitude. Mudar o jeito de ensinar não é fácil nem 
rápido, mas é absolutamente urgente e necessário para não ficar 
para trás no novo milênio 1 

 

                                                 
1  Marcelo Alencar e Ricardo Prado 
http://novaescola.abril.uol.com.br/index.htm?ed/138_dez00/html/gestao_escolar 
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8.2 Avaliação dos aspectos administrativos 

No campo do desenvolvimento do trabalho administrativo, a escola se propõe 

a manter-se sempre atualizada e organizada, de forma a oferecer à comunidade 

escolar um ambiente funcional e propício ao desenvolvimento da ação pedagógica.  

No que se refere às questões financeiras, a gestão dará continuidade às 

ações, sempre claras e transparentes, para proporcionar bem-estar às crianças e 

aos profissionais da escola. Prioriza, juntamente com a comunidade escolar, os 

gastos em prol do bom funcionamento pedagógico, visando ao pleno atendimento do 

estudante. 

8.3 Avaliação na Instituição 

A equipe da escola avalia continuamente todas as dimensões de suas 

atividades, com o objetivo de validar ações que contribuam com o processo 

educativo e proponham soluções para os problemas observados. Essa avaliação 

acontece no Conselho de Classe de Professores (bimestral), no Conselho de Classe 

Participativo (semestral), nas reuniões entre professores e famílias (ao longo do 

ano), nas reuniões com a equipe de profissionais, nas avaliações previstas para 

cumprimento (março, junho, novembro – que subsidiam censo, estudo de caso, 

estratégia de matrícula), e nas reuniões do Conselho Escolar e da APM. 

As informações colhidas nas discussões subsidiam a formulação das ações 

pedagógicas, administrativas e financeiras da escola. Alimentam, ademais, o 

planejamento e o acompanhamento constante da aprendizagem dos estudantes, 

com vistas ao assegurar a cada individuo o pleno desenvolvimento de suas 

capacidades.  
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9 – ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

Segundo Perrenoud, o currículo resume o que é essencial para ensinar e 

aprender. A proposta curricular para a construção de aprendizagens essenciais e 

duradouras promove o pleno desenvolvimento do estudante. A organização do 

trabalho em projetos contribui para desenvolver aspectos importantes para a 

convivência social, como a cidadania, a ética, a solidariedade, a diversidade e a 

democracia. Se fizermos bem o nosso trabalho hoje, nossas crianças contribuirão 

para tornar o mundo mais justo e mais amigável. 

 Há vários anos, a EC 304 Norte desenvolve projetos gerais e 

específicos nas turmas. Esse método favorece o trabalho interdisciplinar e atende às 

reais necessidades dos estudantes. Os projetos gerais referem-se a todas as 

turmas; os específicos são realizados pelo ano ou por uma turma específica. 

 Com o intuito de cumprir os objetivos previstos no planejamento anual 

da escola, relacionando-os com os acontecimentos atuais em pauta no país, 

pensamos em propostas de trabalho que evidenciem a discussão sobre os desafios 

que o Brasil enfrenta. 

Pensar o país e o DF em suas diferenças, criar alternativas para solucionar os 

problemas encontrados, adensar as práticas que vêm dando certo. Não faltam 

desafios a serem enfrentados pela comunidade. Distribuídos entre as séries, 

elevando em conta o interesse e a afinidade de cada professora com os temas, 

abre-se espaço para cada turma fazer sua escolha. Feita a escolha, cada criança 

realiza uma pesquisa em sua família ou na comunidade, dependendo de sua faixa 

etária, dando início a um mergulho na realidade local.  

Compreender o local implica conhecer, mesmo parcialmente, a complexidade 

da sociedade brasileira. A partir de então, o grupo passa a contar com diversos 

olhares, organizando-os em categorias e debatendo as questões suscitadas. Por 

meio dessas pesquisas e/ou entrevistas, trava-se contato com os pontos fortes e 

fracos do tema pesquisado. O debate a turma reflete e propõe sugestões para 

melhorar a situação diagnosticada. 
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Concomitante a esse processo, realizam-se atividades pedagógicas 

relacionadas ao tema – jogos, visitações, palestras ou conversas com membros da 

comunidade, de entidades ou representantes governamentais. Essas atividades se 

relacionam com os conteúdos a serem trabalhados ao longo dos bimestres, e os 

trabalhos resultantes estarão expostos no final do ano em atividade específica. 

No capítulo 13 serão apresentados brevemente os projetos comuns a todas 

as turmas e os específicos de cada ano a serem desenvolvidos ao longo de 2019.
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10. PLANOS DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROPOSPOSTA 

PEDAGÓGICA 

PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICO 2019 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

* Implementação 
integral dos 
projetos coletivos 
desta Proposta 
Pedagógica ante a 
redução de pessoal 
que a Escola vem 
sofrendo a cada 
dia e/ou 
rotatividade de 
profissionais. 

* Aplicar 100% 
dos projetos da 
Escola que 
contemplam 
integralmente o 
Currículo  em 
movimento e 
BNCC para tornar 
as aulas cada vez 
mais inovadoras e 
interessantes para 
os estudantes. 

* Usar as 
coordenações 
individuais e 
coletivas para 
discussçao e 
compartilhamento 
de experiências e 
com os demais 
professores. 
Coordenação, e 
Equipe Gestora. 
 
* Incentivar a 
formação 
continuada de 
toda equipe 

* Coordenações 
coletivas 
 
* Atividades 
avaliativas das 
crianças 
 
* Feedbacks das 
famílias 
 
* Questionários 
encaminhados às 
famílias 

* Coordenação 
 
* Equipe Gestora 
 
* Professores 
 
* Orientação 
Educacional 
 
* Equipe 
Especializada de 
Apoio e 
Aprendizagem 
 

Podem ocorrer 
DIARIAMENTE, a partir 
das atividades 
avaliativas 
desenvolvidas em 
turma com as crianças 
ou feedbacks das 
famílias,   
SEMANALMENTE nas 
coletivas a partir da 
troca de experiências 
entre os profissionais e 
equipe gestora e 
coordenação  ou 
SEMESTRALMENTE, 
quando são 
encaminhados  
questionários para as 
famílias avaliarem os 
projetos das Escola. 
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PLANO DE AÇÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS 2019 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
* Elevar o resultado 
atual do IDEB. 

 
* Aprimorar em 
10% os resultados 
obtidos. 

 
* Implementar 
aulas lúdicas 
 
* Aplicar os 
projetos 
constantes nesta 
PP 
 
* Planejar e 
executar o 
Reagrupamento 
 
* Utilizar os 
recursos do 
Projeto 
Interventivo 
 

 
* Atividades 
avaliativas das 
crianças 
observando os 
descritores 
 
* Provas 
Diagnósticas da 
SEEDF 
 

 
* Coordenação 
 
* Equipe Gestora 
 
* Professores 
 

 
* Anual 
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PLANO DE AÇÃO PARTICIPATIVA 2019 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
* Manter a 
integração a 
atual da 
comunidade 
escolar da 
EC304N e 
agregar as 
famílias e 
servidores que 
ainda não se 
sentem acolhidos  

 
* Envolvimento 
de 100% da 
comunidade 
escolar no 
processo 
educativo.  

 
* Happy Hour  
 
* Encontros mensais do 
Conselho e da APM com 
convite para toda a 
comunidade escolar 
 
* Envio de bilhetes e 
circulares pela agenda 
personalizada da Escola 
e whatsapp 
 
* Criação do Grupo de 
Whatsapp por turma 
para melhor interação 
entre as famílias, 
coordenação e equipe 
gestora 
 
 *Compartilhamento com 
toda a equipe do 
sucesso obtido pela 
escola 
 

* Integração de todos os 
servidores/carreiras da 
escola nos eventos de 
descontração 

 
* Avaliação 
Institucional 
 
* Observação da 
satisfação 
 

 
* Toda comunidade 
escolar 
 

 
*Diário – Agenda e 
Whatsapp 
 
*Mensal – Encontros da 
APM e Conselho 
Escolar 
 
* Anual – Contínuo, 
durante todo o ano 
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PLANO DE AÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 2019 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
* Sensibilizar 
cada 
protagonista do 
processo 
pedagógico 
(Criança, 
professor, família 
e demais 
servidores)   do 
seu papel e 
responsabilidade  
para manter a  
Educação 
pública de 
qualidade.  

 
* Aplicação de 
100% do 
ordenamento 
jurídico de 
maneira ética, 
sensibilizadora, 
consensual e 
não impositiva.   

 
* Valorização da equipe 
e dos estudantes a partir 
de elogios pessoais 
diretos e em grupo 
 
* Estimulação de 
trabalho em equipe 
 
* Evidênciamento das 
potencialidades de todos 
os envolvidos e 
engajamento na 
superação das 
dificuldades, sem 
exposição. 
 
* Compartilhamento com 
os colegiados e as 
famílias das dificuldades 
enfrentadas e 
acolhimento, no que for 
viável, das sugestões 
apresentadas e auxílios 
recebidos. 

 
* Coordenaçao 
coletiva 
 
* Conversa com os 
servidores de cada 
setor e com as 
famílias 
 
* Avaliação 
Institucional 
 

 
* Estudantes  
 
* Famílias 
 
* Todos os servidores 
 
 
 

 
* Anual – Contínuo, 
durante todo o ano 
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PLANO DE AÇÃO FINANCEIRA 2019 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
* Melhorar a 
arrecadação 
voluntária das 
famílias e 
servidores que 
revertem em prol 
de todos, em 
especial dos 
estudantes. 
 
 
* Planejar com a 
comunidade 
escolar a 
aplicação dos 
recursos 
recebidos ( 
PDAF e PDDE) a 
partir das 
reuniões 
mensais 

 
* Aumentar em 
10% a 
arrecadação 
mensal atual,  
 
 
* Alcançar 
100% do capital 
para aquisição 
dos notebooks 
para 
composição do 
laboratório 
móvel de 
informática 
 
 

 
* Envio mensal do 
resumo das receitas e 
despesas da APM para 
garantir mais 
transparência da gestão 
dos recursos, 
 
* Realização de rifas 
com destinação 
exclusiva do capital para 
aquisição dos notebooks 
 
* Buscar parcerias com 
parlamentares para 
destinação de emendas 
parlamentares para 
aquisição dos notebooks 
 
* Aplicação dos recursos 
conforme definido pela 
comunidade escolar 
. 

 
* Prestação de 
contas à 
Comunidade 
escolar e aos 
setores 
competentes de 
acordo com a 
fonte oriunda da 
fonte. 
 
* Avaliação 
institucional das 
famílias e da 
equipe sobre a 
transparência da 
gestão 
 

 
* Conselho escolar  
 
* Diretoria da APM  
 
* Famílias 
 
* Todos os servidores 
 
 
 

 
* Mensal 
 
* Anual – Contínuo, 
durante todo o ano 
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PLANO DE AÇÃO ADMINISTRATIVA 2019 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
* Otimizar a 
utilização dos 
recursos 
materiais 
mantendo a 
qualidade dos 
serviços 
prestados,  
 
* Manutenção 
das janelas das 
salas de aula  
 
 
 
 
 
* Aquisição 
notebooks para o 
laboratório móvel 
de informática 
 
 

 
* Reduzir no 
que for possível 
em 20% o uso 
dos materiais,  
 
 
 
 
 
* Fazer 
manutenção de 
3 das 7 janelas 
das salas de 
aula,  
 
 
 
* Compra dos 
30 notebooks 
para 
composição do 
laboratório 
móvel de 
informática 
 
 

 
* Utilizar, quando 
possível, frente e verso 
do papel A4,  
 
* Reutilizar materiais na 
elaboração de novas 
atividades 
 
 
* Inversão da abertura 
das janelas para 
aumentar ventilação  
 
 
 
 
 
* Promover eventos e 
rifas 
 
* Destinação de 30% 
dos lucros das festas 
para esta finalidade 
 
* Buscar apoio de 
parlamentares 

 
* Análise 
constante dos 
materiais 
produzidos 
 
 
 
 
 
* Verificação do 
aumento de fluxo 
de ar nas salas de 
aula 
 
 
 
 
 
* Utilização dos 
aparelhos em sala 
de aula 
 

 
* Conselho escolar  
 
* Diretoria da APM  
 
* Famílias 
 
* Todos os servidores 
 
 
 

 
* Diário 
 
* Anual – Contínuo, 
durante todo o ano 
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11 - OS RECURSOS DA ESCOLA CLASSE 304 NORTE 

11.1 – Recursos Financeiros 

A Lei 4751 de 07/02/2012 confere maior autonomia à Equipe Gestora para administrar 

o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF, que repassa a verba 

distrital diretamente às escolas, mas há que se reduzir a burocracia e agilizar as ações 

destinadas a atender plenamente às necessidades escolares.  

Os recursos financeiros utilizados para administrar a escola provêm das seguintes fontes: 

 PDDE – verba pública federal, recebida uma vez por ano. 

 PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – verba pública 

distrital, recebida em parcelas anuais. 

 APM e doações.  

Os recursos do PDAF são anuais com repasses semestrais e sua prestação de contas é 

quadrimestral. Os valores são calculados em função do número de estudantes e da 

modalidade de ensino, podendo ser utilizados para suprir necessidades administrativas e 

pedagógicas (custeio – material de expediente, pedagógico, material de limpeza, manutenção 

do prédio escolar, gás entre outros e capital – televisão, enceradeiras, ventiladores, etc.) 

descritas em Ata de Prioridades realizada com antecedência, conforme necessidade da escola 

e aprovada pelo Conselho Escolar. Alguns gastos devem ser previamente autorizados pela 

SEEDF através de documentos específicos. Em 2017, foi publicada a  Lei 6.023 que 

regumanentou a utilização destes recursos.  

Desde o ano de 2014 a Escola não recebe diretamente recursos do PDAF para 

aquisição de bens de Capital o que tem afetado diretamente às crianças, pois há necessidade 

de substituição de aparelhos de Televisão, geladeira, freezer e a falta desta verba específica. 

Os repasses da verba de Custeio têm ocorrido com atraso, sendo que o valor destinado a 

custear as despesas do 2º Semestre de 2017 – ocorreu em janeiro de 2018,  e a a verba para 

custear os gastos do 2º Semestre de 2018 somente ocorreu em fevereiro de 2019 o que 

dificulta o andamento dos trabalhos, pois a demanda ocorre durante o semestre e não a 

posteriori e o planejamento para estas situações não podem se perpertuar como tem ocorrido, 

visto que as demandas são reais e alguns insumos ( gás de cozinha, papel A4, pincel para 
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quadro branco, toner... ) por mais que sejam racionalizados não podem ser cortados, pois 

afentam diretamente a qualidade do aprendizado das crianças. 

Os recursos oriundos do PDDE podem ser utilizados para fins pedagógicos, conforme 

descrito na Resolução nº 10/2013 do FNDE, que dispõe sobre os critérios de repasse e 

execução do programa, constante na página do FNDE na Internet. 

A arrecadação da APM oscila ao longo do ano. Nos dois primeiros meses do ano, 

alcança R$ 2.000,00 mensais, mas tende a decrescer a aproximadamente R$ 500,00 nos 

últimos meses do ano letivo. Esses recursos complementam a merenda escolar e financiam a 

compra de materiais e o pagamento de mão-de-obra necessária em pequenos reparos e na 

manutenção da área verde, de impressoras e outros equipamentos que requerem urgência. As 

prestações de conta seguem as orientações contidas no regimento da associação e são 

divulgadas mensalmente no mural da escola. Também são encaminhados às famílias 

informativos mensais com o demonstrativo resumido das receitas e despesas realizadas. Tem-

se percebido que nos últimos 3 anos as arrecadações voluntárias caíram, o que tem afetado 

diretamente na manutenção dos equipamentos, e na melhoria do espaço para as nossas 

crianças. 

12 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 Para tornar esta PP eficaz, a equipe gestora e coordenação pedagógica  acompanham 

as atividades desempenhadas pelos profissionais da Escola e famílias com os estudantes de 

forma que contemple integralmente esta PP. 

 Serão aplicadas atividades avaliativas no cotidiano, pois em todo momento há 

observação das potencialidades e dificuldades, com os estudantes para mensurar a absorção 

do aprendizado das crianças e se os métodos utilizados estão sendo eficazes ou se 

necessárias adequações para alcance de um resultado mais satisfatório. Bimestralmente são 

elaborados relatórios descritivos de cada estudante e entregue para conhecimento da família. 

 No término dos semestres são encaminhadas para as famílias questionários sobre os 

trabalhos desenvolvidos na Instituição Educacional, projetos, aplicação dos recursos 

financeiros, desenvolvimento pedagógico, estrutura física, aspectos administrativos e avaliação 

dos projetos executados no semestre/ano. A partir dos resultados obtidos são feitas 

reavaliações do que é possível continuar e do que é preciso ajustar para uma execução 

eficiente da Educação Pública de Qualidade. 
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13- PROJETOS ESPECÍFICOS 

A seguir, descrevem-se, brevemente, as ações coletivas a serem desenvolvidas nos 

projetos e os projetos individuais das turmas ao longo de 2019: 

13.1 PROJETOS COLETIVOS  

13.1.1 - CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO: 

Objetivos: Esta ação visa propiciar discussões em sala de aula, envolvendo estudantes, 

professora, SOE, coordenação, direção, sala de recursos e famílias para dialogar sobre 

amizade, relacionamento e aprendizagem. A escola desenvolve este projeto há muitos anos, 

por considerá-lo um bom instrumento de diálogo. Na verdade, convém estendê-lo para além 

dos encontros semestrais em que a equipe pedagógica realiza o conselho de classe 

participativo em cada sala de aula. O CCP é um ponto de partida com o objetivo de 

desenvolver a cultura de paz no ambiente escolar. 

Ações: Os profissionais da escola 

relatam haver observado 

comportamentos entre estudantes 

que demonstram preconceitos 

diversos, especialmente 

relacionados com a posição social 

e com a aparência física. A escola 

vem promovendo reflexões sobre 

mediação de conflitos, com o fito 

de pensar ações que promovam a 

cultura de paz em nossa 

comunidade.  

Cronograma: Semestral ou em caso de necessidade de alguma turma, pode acontecer mais 

vezes.  
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13.1.2 - REAGRUPAMENTO:  

Objetivos: Atender as necessidades individuais de aprendizagem garantindo oportunidades de 

avanço para todos no processo de aprendizagem a partir de estratégias de aprendizagem que 

ofereçam às crianças oportunidades significativas. 

Ações: Para o reagrupamento 

as/o professoras/professor 

regentes e as coordenadoras 

estão envolvidos no atendimento 

em cada turno de trabalho: 

matutino ou vespertino em 

encontros semanais. As crianças 

são agrupadas em níveis (na 

linguagem escrita e também na 

área matemática) para que sejam enturmadas em até 8 grupos em trabalho. O planejamento 

das sequencias didáticas será realizado coletivamente, após definida a área de conhecimento 

a ser trabalhada em cada nível. As atividades problematizadoras devem oferecer às crianças 

desafios para seu 

aperfeiçoamento cognitivo 

envolvendo materiais 

específicos tais como histórias, 

textos, vídeos, imagens, gráficos 

e materiais concretos.  

Cronograma: O atendimento 

será semanal e a cada 4 

semanas as atividades e 

crianças são avaliadas para 

formar novamente novos 

grupos. No matutino será realizado na quinta-feira depois do recreio das 10h30 às 12h e no 

vespertino na quinta-feira das 14h às 15h30. A proposta é que este trabalho seja desenvolvido 

durante o ano letivo, não substituindo outras propostas pedagógicas. 

Responsável: Equipe de professores, coordenação pedagógica, Equipe Especializada de 

apoio e Aprendizagem - Pedagoga. 
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Avaliação do Projeto e no Projeto: A proposta tem mostrado retorno bem positivo a partir dos 

resultados obitidos com as crianças. A avaliação é feita após os 3 primeiros encontros, em 

reunião coletiva com a Equipe. Analisando as principais potencialidade e fragilidades 

encontradas durante a execução do projeto e a partir de então renivelar as crianças de acordo 

com as atividades desenvolvidades pelo estudante. 

 

13.1.3- REAGRUPAMENTO EM OFICINAS:  

Objetivos: Desenvolver a percepção, explorar a imaginação e expressividade espontânea 

experimentando materiais e 

suportes diversos. Entender o 

fazer artístico como meio de 

desenvolvimento de 

potencialidades, percepção, 

reflexão, intuição, sensibilidade, 

imaginação e flexibilidade. Todas 

as professoras, a coordenação e 

a direção se envolvem nas 

oficinas. 

Ações: Este projeto consiste 

em oficinas envolvendo temas 

multidisciplinares, que 

atendem a grupos de 15 a 18 

estudantes com idade e em 

anos variados. As crianças 

escolhem as oficinas que lhes 

interessam, entre as 

planejadas. Oficinas podem 

ser de artes, música, psicomotricidade e culinária, com duração de 1h30m. 

Cronograma: As oficinas acontecem nos intervalos dos reagrupamentos. A cada ciclo de 3 

reagrupamentos, acontece um Reagrupamento em Oficinas.  
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Responsável: Equipe de 

professores, coordenação 

pedagógica, Equipe Especializada 

de apoio e Aprendizagem - 

Pedagoga. 

Avaliação do Projeto e no 

Projeto: Os estudantes e os 

professores demonstram maior 

interesse em aplicar na prática por 

meio da observação o aprendizado adquirido durante as aulas e reagrupamento com boa 

receptibilidade do projeto.  

13.1.4- EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 

Objetivos: Desde 2004, a EC 304N enceitou uma parceria com a UnB, por intermédio 

do Professor Doutor Cristiano Alberto Muniz, pesquisador na área de Educação Matemática e 

atual Presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Este projeto se 

transformou, com o tempo, em um conjunto de ações que embasaram diversos projetos nas 

turmas da escola. As ações têm como foco melhorar a aprendizagem matemática das crianças, 

ao tempo em que se propõe aos professores o desafio de serem aprendizes dos saberes de 

seus estudantes. Em outras palavras, a aprendizagem matemática pode acontecer por várias 

vias e cada professor(a), como pesquisador(a), busca compreender como seus estudantes 

aprendem. De posse desse conhecimento, desenvolve práticas pedagógicas mais adequadas 

ao processo de desenvolvimento das crianças. O professor Cristiano esteve na escola até 

2011. Hoje, parte do grupo compreende a proposta e dá continuidade ao projeto iniciado em 

2004. 
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 A Poupança Solidária, a Caixa Matemática e a Festa-Aula das Crianças fazem parte 

desta proposta.  A Poupança Solidária tem o objetivo de levar as crianças a aprender, com 

experiências práticas, o que estudam sobre o sistema monetário - a identificação de moedas, a 

compreensão de seus valores, a contagem, a construção de gráficos, a resolução de 

situações-problema e muito mais.  

Ações: Na poupança 

solidária cada criança 

contribui com um valor 

relativamente modesto, 

semanalmente. Ao longo de 

aproximadamente seis 

meses, as economias são 

contabilizadas e a turma 

decide como quer utilizar o 

produto de suas economias. 

Aprende-se, assim, educação 

financeira básica. A 

professora de cada turma realiza a prestação de contas à família. 



 

60 

 

A Caixa Matemática guarda objetos de coleção, instrumentos de medidas, moedas e 

cédulas sem valor real, dados, jogos produzidos que auxiliam na realização das atividades.    

A Festa Aula consiste em um dia em que as crianças recebem dinheirinho (sem valor 

comercial) para “comprar” lanche nas barraquinhas, além de ingressos para participar das 

brincadeiras na festa. É uma aula divertida sobre o Sistema Monetário. Durante a festa, um 

grupo de professores atende nas “barraquinhas” mediando as compras e instigando os cálculos 

envolvendo preço, troco, desconto com as crianças. 

Cronograma: A Educação Matemática acontece durante o ano letivo e a Festa Aula em 

outubro na semana de comemoração do dia das crianças. 

Responsável: Equipe de professores, coordenação pedagógica, equipe gestora. 

Avaliação do Projeto e no Projeto: Ante a dimensão da prosposta a avaliação é contínua por 

meio das atividades desenvolvidades em sala, observando se houve apropriação e 

reconhecimento dos materiais que compõem a caixa matemática e suas utilidades. A avaliação 

do projeto poupança solidária acontecerá em diferentes momentos e instâncias envolvendo 

professores, crianças e famílias. Para continuidade do projeto poupança solidária é necessária 

a contribuição financeira da família para viabilizar o custeio da execução de outros projetos 

conforme o ano e acordado no início do ano com as famílias atendendo as expectativas das 

famílias. Na área do conhecimento leva-se em consideração o desempenho adqurido a partir 

da diferenciação de cédulas e moedas que compõe o sistema monetário brasileiro.  

13.1.5- ANIVERSARIANTES DO MÊS:  

Objetivos: O intuito do projeto é de salientar com as crianças a importância de comemoração 

e valorização da vida com aqueles que gostamos demonstrando que a partir de comemorações 

simples podemos nos alegrarmos, que para tanto não são necessários eventos, festas 

vultuosas ou presentes 

caros. Dentre as habilidades 

desenvolvidas com as 

crianças se destacam: no 

campo espacial – as crianças 

se organizam em círculos de 

forma que todos possam ficar 

confortáveis e seja possível 
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transitar entre elas para serví-las; educação financeira colaborativa – com a pequena 

contribuição dos discentes é possível a organização da comemoração que traz alegria a todos 

– em especial aos que não tem condições financeiras de comemomar com a família.  

Ações: Durante o pátio são chamadas as crianças e profissionais que aniversariaram durante 

o mês, são lhe entregues cartões com felicitações – personalizados com o nome da Escola – 

canta-se “Parabéns” e é servido um lanche diferenciado dentre os alimentos que compõem o 

cardápio das festas infantis.  

Cronograma: A comemoração ocorre mensalmente no pátio, na última sexta-feira do mês. 

Responsável: Professoras, coordenação, cozinheiras e Equipe Gestora. 

Avaliação do Projeto e no Projeto: A comunidade escolar tem se mostrado satisfeita com o 

projeto. A avaliação é contínua a partir do retorno por parte das crianças e demais envolvidos, 

visto que ao longo do ano há melhora do comportamento, socialização e interação dos 

estudantes.  

13.1.6- TROC’ARTE:  

Objetivos: Desde 2008, a escola desenvolve esta proposta que busca promover a 

conscientização das crianças e de toda comunidade escolar acerca de três questões: a 

ambiental, a social e a educacional. Trata-se de evitar desperdícios e favorecer a convivência 

cidadã e solidária dos participantes.  
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Ações: São planejadas atividades referentes ao escambo, surgimento da economia, do 

dinheiro. O tema é amplo e cada 

turma desenvolve conforme o nível 

de compreensão e maturidade 

contextualizando os conteúdos 

relacionados. Também são 

exploradas as questões referentes 

ao meio ambiente, como a 

importância do reaproveitamento e 

a reutilização de materiais 

existentes diminuindo o uso de 

matéria prima e a produção de lixo. 

Para consolidar os estudos 

acontece a Feira. Composta de objetos (brinquedos, roupas, livros, revistas, calçados) 

escolhidos e separados pelas crianças para trocar com seus pares. A feira acontece no final da 

aula. 

Cronograma: O Troc’Arte acontece semestralmente. 

Responsável: Famílias, crianças, e todos os servidores das escola. 

Avaliação do Projeto e no Projeto: Há uma boa participação e envolvimento das crianças e 

famílias o que demonstra boa aceitação do projeto alcançando-se o objetivo proposto. 

Observam-se que as crianças desenvolvem habilidades como: empatia, autoconfiança, 

oralidade, iniciativa, autonomia, organização e planejamento, não levando em consideração o 

valor monetário do objeto trocado o que se infere os valores de generosidade e solidariedade. 

13.1.7- PARADA DA LEITURA:  
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Objetivos: Incentivar o hábito de leitura e desenvolver o prazer de ler com os colegas, para os 

colegas ou para si mesmo. 

Ações: Momento em que todas as pessoas que estão na escola param suas atividades para 

ler. Ler simplesmente pelo prazer da leitura. Cada pessoa escolhe o que quer ler. São 

disponibilizados livros das caixas literárias, revistas e gibis, jornais, etc. Quem quiser trazer de 

casa também pode trazer. Para evitar discussões com as crianças se todos estão lendo, evita-

se o uso de celulares ou computadores, dando-se preferência para livros físicos, revistas, gibis 

( anos iniciais) ou livro digital em dispositivo próprio. 

Cronograma: Este momento acontece toda a segunda-feira no matutino de 10h30 às 11h e no 

vespertino de 14h às 14h30. 

Responsável: Crianças, e todos os servidores da escola. 

Avaliação do Projeto e no Projeto: Os estudantes e servidores têm se mostrado mais 

dispostos a aproveitar este momento e a partir dos relatos, têm despertado maior interesse 

pela leitura resgatando o hábito das leituras periódicas de livros em tempo de redes sociais. A 

partir da sondagem com as famílias há relatos de maior interesse dos estudantes por livros e 

leitura da literatura. As crianças têm apresentado, gradativamente, maior concentração/tempo 

de concentração, autocontrole, ampliação do vocabulário e criatividade. 

13.1.8- MULTICULTURANDO:  

Objetivos: A escola iniciou esta atividade há alguns anos com o nome ‘Eu, você e tudo que 

construímos’. Em 2012, uma eleição entre as crianças e profissionais de educação batizou-a 

com o nome de EXPO 304 NORTE. Em 2014, sofisticou-se, transformando-se em “Identidade 
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na Diversidade”, em linha com o tema que se trabalhava na escola. Em 2015 passou a se 

chamar Multiculturando. Além de envolver a comunidade nos processos pedagógicos e 

administrativos da escola, cria-se um momento de confraternização e harmonia, fortalecendo 

os valores que presidem nossas atividades pedagógicas. 

 

Ações: Essencialmente, trata-se de uma festa que acontece com a mostra do trabalho 

pedagógico desenvolvido ao longo do ano letivo em torno de temas vivenciados pela 

comunidade escolar. Nesta festa acontece o Show de Talentos que conta com apresentação 

das crianças e/ou famílias. As apresentações são de livre organização e podem ser músicas 

(cantadas ou tocadas apenas com instrumentos), encenações teatrais, números de mágicas, 

etc. 
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Cronograma: Ocorre no durante o 4º Bimestre com apresentação dos trabalhos desenvolvidos 

durante o ano letivo. 

Responsável: Crianças, famílias e todos os servidores da escola. 

Avaliação do Projeto e no Projeto: A equipe, família e profissionais participam com empenho, 

entusiasmo e dedicação com boa aceitação por parte de todos os envolvidos. A presença das 

famílias no evento é efetiva com acompanhamento e elogio dos trabalhos desenvolvidos 

durante o ano letivo. Apesar de um trabalho exaustivo ante a organização do evento, os 

profissionais se monstram satisfeitos com o retorno das famílias e contentamento das crianças 

e das crianças.  

13.1.9 - NOITE NA BIBLIOTECA:  

Objetivos: É um evento promovido para as crianças que estão concluindo o BIA. Além de 

desenvolver as habilidades de expressão oral e escrita ampliando seu vocabulário as crianças 

têm a oportunidade de experimentar a leitura nas mais variadas formas. 

Ações: Trata-se de uma imersão no mundo da leitura. Contação de histórias, caça ao tesouro, 

poesia, apresentação músicas, oficinas de arte e teatro apresentado pelas crianças envolvendo 

o tema escolhido (seja ele um autor, obra ou gênero literário) e lanches combinam-se para 

ampliar o gosto pela leitura.  

Cronograma: Acontece no final do ano, à noite e tem duração de três horas. As famílias são 

convidadas a participar da última hora do evento. 

Responsável: Coordenação, professoras dos 3º anos, cozinheiras,  equipe voluntária e 

professoras voluntárias. 
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Avaliação do Projeto e no Projeto: Os estudantes da IE ficam ansiosos para chegarem ao 3º 

ano para participarem do evento, ante o discurso das crianças dos anos subsequentes que já 

participaram e se encantaram com o envolvimento e momento único, o que infere-se boa 

aceitação da prosposta. Após o evento é encaminhado para as famílias questionário para 

tomar conhecimento sobre a opnião das crianças sobre o evento. 

13.1.10- CAIXA LITERÁRIA:  

Objetivos: Oportunizar que todas as turmas tenham acesso ao acervo da biblioteca para ler na 

escola e em casa levando os livros sob empréstimo. 

Ações: Cada turma se reúne na Biblioteca no início do ano para escolher livros que compõem 

a sua Caixa Literária. São livros do acervo da Biblioteca, destinados a esse fim que as crianças 

podem ler conforme combinado com cada professora ou professor. Seja na sala de aula ou em 

casa levados por empréstimo semanalmente, no caso de a criança não devolver ou devolver o 

livro daninificado, a família será acionada para ressarcir o acervo. Ao final do semestre as 

crianças voltam à Biblioteca para trocar os livros e refazer a sua Caixa. 

Cronograma: A escolha dos livros é realizada semestralmente e a utilização e o empréstimo 

varia conforme o combinado de cada turma. 

Responsável: Coordenação, professoras, famílias e crianças. 
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Avaliação do Projeto e no Projeto: A iniciativa é vista como positiva por todos os envolvidos 

pois há percepção de melhora dos estudantes na leitura, escrita e criatividade para 

desenvolvimento das produções de textos a partir das atividades desenvolvidas em sala. 

13.1.11- HAPPY HOUR:  

Objetivos: Confraternizar com as 

famílias e favorecer a participação de 

todos. 

Ações: Momento descontraído de 

diálogo e interação entre as famílias, 

crianças e profissionais da escola. A 

participação das famílias é livre e 

conta com atividades lúdicas que 

podem ser oficinas, brincadeiras ou 

música. 

Cronograma: O encontro acontece uma vez a cada três meses no horário de saída das 

crianças e culmina com lanche coletivo.  

Responsável: Coordenação, equipe gestora. 

Avaliação do Projeto e no Projeto:  O bom comparecimento da comunidade escolar nestes 

eventos demonstra a satisfação do projeto ao se sentirem pertencentes da Escola ao ponto de 

findarem a jornada de trabalho neste local. São avaliados semestralmente com as famílias na 

avaliação institucional, com as crianças a avaliação ocorre no dia posterior ao evento e com a 

equipe de profissionais na coletiva subsequente. 
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13.1.12- REUNIÃO NO PÁTIO: 

Objetivos: Compartilhar informações referentes a acontecimentos da escola, da cidade e do 

país. 

Ações: Encontro semanal das turmas, professoras e equipe gestora no pátio da escola. 

Momento de compartilhar notícias, datas comemorativas, opiniões das crianças e 

acontecimentos da escola. Na última semana de cada mês, comemoram-se os aniversários 

das crianças com lanche coletivo, parabéns e cartão de aniversário, normalmente a festa de 

aniversário acontece nas sextas-feiras. 

Cronograma: Ocorre todas às sextas-feiras às 9h e e às 15h. 

Responsável: Equipe Gestora, Coordenação, professores 

Avaliação do Projeto e no Projeto: Considerada boa prática para socialização de todas as 

turmas ante os acontecimentos da semana e retorno positivo a partir do aperfeiçoamento do 

comportamento dos estudantes quando estão em grupo maiores a partir da observação da 

equipe de profissionais da Escola. 

13.1.13- FESTA JUNINA: 

Objetivos: Acervo cultural. É de fundamental importância conhecer as tradições culturais pois 

elas compõem a identidade do povo brasileiro. A principal função do evento nesta escola é 

pedagógica, mas, devido à participação voluntaria de membros da comunidade escolar, ele 

também produz lucro para a APM. No aspecto pedagógico, as festas ensinam sobre a tradição 

das áreas rurais do país, comemorando a fertilidade da terra e a fartura da colheita.  
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Ações: A preparação para a festa começa um mês antes com a introdução dos conteúdos 

relacionados ao tema. As crianças são estimuladas a participar, conhecendo a história, 

envolvendo-se na gincana, experimentando as comidas típicas, valorizando as brincadeiras e 

jogos populares. Constroem murais, convites e toda a ornamentação. No âmbito financeiro, a 

festa cria oportunidades para a colaboração da comunidade, cujo trabalho contribui com 

recursos para a APM. A festa envolve toda a comunidade escolar. As crianças apresentam 

danças, as famílias colaboram nas barracas e se divertem com as brincadeiras.  

Cronograma: Entre os meses de junho e julho. 

Responsável: Coordenação, equipe gestora, professoras, famílias, demais servidores e 

crianças. 

Avaliação do Projeto e no Projeto: Ótima oportunidade para integração da comunidade 

escolar com a comunidade da vizinhança. São enviados questionários na semana que suscede 

a festa para manifestação das crianças e famílias. 
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13.1.14- BALADINHA:  

Objetivos: Para celebrar a finalização do ano letivo, organizam-se atividades em torno dos 

trabalhos realizados, das expectativas atendidas e por atender e, como não poderia deixar de 

ser, marca-se também um MOMENTO DE DESPEDIDA.  

Ações: É um evento de confraternização exclusivo para as turmas de 5º ano no encerramento 

do ano letivo. das turmas de 5º ano. A “BALADINHA DE DESPEDIDA” em geral reúne DJ, 

jogos de luz, boa música, karaokê e um lanche especial. A festa é programada como parte da 

Poupança Solidária e realizada com esse recurso e com trabalho voluntário de membros da 

comunidade escolar. 

Cronograma: Anual, dezembro. 

Responsável: Coordenação, professoras dos 5 anos, famílias e crianças. 

Avaliação do Projeto e no Projeto: Atende as expectativas das crianças dos 5º anos de 

estarem findando o ciclo dos anos iniciais com um evento de despedida o que se observa a 

partir da satisfação desses estudantes. Aplica-se questionário na semana subsequente ao 

evento às crianças e é questionado às famílias na avaliação institucional. 

13.1.15- SÓ LENDO PARA SABER:  

 O projeto desenvolve a criatividade e as habilidades de expressão oral e escrita das 

crianças, ampliando seu vocabulário e reduzindo suas inibições. Ao incentivá-las a ler poesias 

e clássicos em prosa, busca-se desenvolver seu gosto estético e valorizar a função social da 

leitura. A partir deste projeto diversas atividades são desenvolvidas: caixa literária, momento 

semanal na biblioteca, noite na biblioteca e minigaleria. O projeto original (anexo) enfrenta 
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sérias dificuldades devido à carência de profissionais que o conduzam. Foi encaminhado a 

SEEDF no início 2017 para autorização de lotação de professor(a) regente conforme previsto, 

contudo foi negado pela SUGEP alegando que a carência poderia ser suprida por professor 

readaptado, o que não se aplica ao caso, vez que discordamos, pois se trata de regência de 

classe com as crianças, pois há interação direta com as crianças caracterizando regência de 

classe. 
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13.2 - Projetos das Turmas: 

13.2.1 - 1º ANO - CULTURA INFANTIL 

“O Brasil, absolutamente grande e diverso, apresenta essa mesma diversidade e 

grandeza nas músicas, histórias, brinquedos e brincadeiras tradicionais. A Cultura Tradicional 

da Infância é todo o universo de brinquedos e brincadeiras que vêm se perpetuando ao longo 

de séculos, passando de uma geração a outra, proporcionando convívio e interação entre as 

crianças. É ao mesmo tempo tradicional, popular e contemporânea, pois sofre transformações 

se adequando a cada novo tempo, sem perder a essência. Incrivelmente ampla, abrange 

acalantos, brincos; histórias; adivinhas, trava-línguas, quadrinhas, fórmulas de escolha; rodas; 

amarelinhas, jogos, pegadores; brincadeiras com bola, corda, elástico, mão, pedra e o objeto 

brinquedo.” (Lucilene Silva http://www.amusicanaescola.com.br/pdf/Lucilene_Silva.pdf) 

“O melhor sinônimo para a palavra brincar é divertir-se. A liberdade para brincar serve 

de elo entre diversas atividades a serem aprendidas e desenvolvidas pelo ser humano. Ajuda 

na formação da identidade, na capacidade de autonomia, na memória e principalmente na 

evolução da imaginação, que é um dos elementos fundamentais para a aprendizagem das 

relações pessoais. É durante uma brincadeira e através delas, que as crianças aprendem 

novos conceitos e se preparam para o mundo. Não há competição e por isso não há estresse, 

o que torna a atividade altamente positiva. Brincar é uma atividade criada para a diversão de 

quem brinca e faz parte de toda a experiência de vida de um ser humano além de ser inerente 

a ele.” (http://queconceito.com.br/brincar) 

“O termo brincadeira é utilizado, quando se fala das relações sociais, para se designar 

alguma ação cujo objetivo claro é divertir. Nesse caso, incluem-se os gracejos, as piadas, os 

trocadilhos e outras ações do gênero. As brincadeiras de crianças também podem ser 

educativas. Brincadeiras com regras pré-estabelecidas e com objetivos estimulam a 

responsabilidade e a disciplina, entre outros valores, sem que, no entanto, as crianças se 

sintam obrigadas a cumprir necessariamente essas regras e objetivos. A noção aprendida de 

responsabilidade irá favorecer o seu convívio na sociedade.” 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Brincadeira) 

“Brinquedo é um objeto ou uma atividade lúdica, voltada única e especialmente para o 

lazer, e geralmente associada a crianças, também usada por vezes para descrever objetos 

com a mesma finalidade, voltada para adultos. Na pedagogia, um brinquedo é qualquer objeto 

que a criança possa usar no ato de brincar. Alguns brinquedos permitem às crianças 

http://queconceito.com.br/brincar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Disciplina_(controle)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
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divertirem-se enquanto, ao mesmo tempo, as ensinam sobre um dado assunto. Brinquedos 

muitas vezes ajudam no desenvolvimento da vida social da criança, especialmente aquelas 

usadas em jogos cooperativos. Os brinquedos são de vital importância para o desenvolvimento 

e a educação da criança, por propiciar o desenvolvimento simbólico, estimular a sua 

imaginação, a sua capacidade de raciocínio e a sua auto-estima.” 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Brinquedo) 

“As crianças, tão próximas da vida como são, existem em inteireza: 

sentimento/pensamento/ação são, com elas, uma única e só coisa, e acontece 

instantaneamente. A economia destas três dimensões da vida humana é perfeita quando se é 

Criança. É preciso não perdê-la.”(Lydia Hortélio-

http://www.memoriasdofuturo.com.br/admin/arquivos/arq_2_128.pdf). 

Do conjunto dessas ideias e conceitos surgiu a vontade e a necessidade de envolver 

as crianças em atividades lúdicas nas quais pudéssemos trabalhar os conteúdos do currículo. 

É importante concretizar a alfabetização em um contexto interdisciplinar. Nesse sentido, 

apresentamos o estudo das letras por meio de brinquedos e brincadeiras, oferecendo 

oportunidades para os estudantes conhecerem como seus pais brincavam quando crianças, 

relacionando esses saberes com suas brincadeiras nos dias atuais. 

- OBJETIVOS: 

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 

 Introduzir, trabalhar e consolidar as letras do alfabeto (grafema/fonema/escrita); 

 Identificar e classificar alguns brinquedos e brincadeiras; 

 Aprender a brincar com alguns brinquedos e brincadeiras; 

 Resgatar a cultura local e nacional por meio da confecção de brinquedos antigos e 

execução de brincadeiras tradicionais; 

 Conhecer brincadeiras de diversas regiões do Brasil; 

 Perceber a evolução dos brinquedos; 

 Conhecer os materiais para confecção dos brinquedos; 

 Entender e discutir as brincadeiras a partir desses contextos; 

 Observar a evolução do ciclo de vida de alguns brinquedos, refletindo ambiental e 

socialmente sobre sua confecção, uso, descarte, reutilização e descarte. 

 Desenvolver atividades interdisciplinares. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brinquedo
http://www.memoriasdofuturo.com.br/admin/arquivos/arq_2_128.pdf
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MÚSICAS, PSICOMOTRICIDADE E ARTE E EXPRESSÃO 

 Cantiga de roda, parlenda, travalíngua, lenga-lenga, adivinhação, piada, quadrinhas, 

poemas – leitura, declamação, brincadeiras e produção 

 Poemas (versos e estrofes) e textos em Ilustração 

 Criação de histórias e Reconto de histórias 

 Exploração de sons iniciais, segmentação, relação entre grafema, oposição surda, 

palavras novas a partir de outras,  

 Exploração estética (ritmo, 

rima, estrofe e silhueta) de gêneros da 

tradição oral: parlendas, cantigas, música 

popular, etc.  

 Livros e obras infantis: escuta 

e manuseio  

 Literatura e cinema: diferença 

entre o livro e o filme, realçando a autoria 

original  

 Estudo de personagens clássicos da literatura brasileira: diferença da obra literária, de 

adaptações feitas pela criança. 

 Explorar a criatividade a partir de temas e observação da natureza 

 Cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e escuro 

 

NARRATIVAS LITERÁRIAS, ORAIS OU MULTIMODAIS 

 Identificar diferentes linguagens (verbal e não verbal) presentes em gêneros textuais.  

 Antecipar e inferir assuntos 

 Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses) durante a leitura, feita por outros 

leitores ou com autonomia. 

 Fazer inferências para perceber informações implícitas. 
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 Leitura e escrita de listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem alfabética, 

contexto semântico, etc. 

 Bilhetes e convites – leitura e produção de acordo com o contexto de uso  

 Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans  

 Poemas (versos e estrofes) e textos em  

 Ilustração  

 Reconto de histórias 

 Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e minúsculo), ordem 

alfabética, identificação de consoantes e vogais  

 Letras iniciais, Relação de letras, palavras e images número de letras, silabas orais, 

letras inicial e final  

  Classificação de palavras que começam e terminam com a mesma letra  

 Exploração de sons iniciais, segmentação, relação entre grafema, oposição surda, 

palavras novas a partir de outras,  

 Adjetivação, Verbos 

 Exploração estética (ritmo, rima, estrofe e silhueta) de gêneros da tradição oral: 

parlendas, cantigas, música popular, etc.  

 Livros e obras infantis: escuta e manuseio  

 Literatura e cinema: diferença entre o livro e o filme, realçando a autoria original  

 Estudo de personagens clássicos da literatura brasileira: diferença da obra literária, 

de adaptações feitas pela criança. 

 Desenvolver a percepção; 

 Cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e escuro 

 Apreciar grupos musicais diversos. 
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 Expressão corporal por mímicas e imitações de pessoas e animais 

 Construir a sua identidade como sujeito individual e coletivo 

 Conhecer registros cartográficos 

 Estruturas lógico matemáticas (processos mentais): -Conservação -

Correspondência -Comparação -Classificação -Sequenciação -Seriação -Ordenação – 

INCLUSÃO 

 Funções do número 

 Medidas de grandezas 

 Sistema de Numeração Decimal: Correspondência biunívoca; Sequência oral 

numérica, Zoneamento; Relação entre: quantidade/quantidade, quantidade/ símbolo, símbolo/ 

quantidade, Agrupamentos e desagrupamentos, Registro, leitura e escrita numérica de 

quantidades até menores que uma centena, adição (ações de juntar e acrescentar 

quantidades), subtração (ações de retirar e comparar e completar quantidades), multiplicação 

(ações de agrupar parcelas iguais, combinações), divisão (ideias de repartir a coleção em 

partes iguais e determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em outra 

 Sistema monetário Brasileiro. 

 Resolver situações problema significativas 

 Grandezas e medidas 

 Espaço e forma 

NATUREZA E SUSTENTABILIDADE 

 Construir a sua identidade como sujeito individual e coletivo 

 Identificar e compreender aspectos da ancestralidade, memória e reminiscências 

 Conviver eticamente com o outro, conhecendo e respeitando seus direitos, deveres, 

costumes e modos de viver, na busca da eliminação da discriminação e do 

preconceito 
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 Respeitar as diversidades socioculturais, políticas, étnico-raciais e de gênero que 

compõem a sociedade atual. 

 Identificar as características do meio ambiente 

 Identificar espaços de convivência 

 Reconhecer que a higiene pessoal e ambiental são importantes à preservação da 

saúde. 

 Comunidades rurais, quilombolas e indígenas. 

 Distinguir elementos naturais e construídos, existentes nas paisagens e os 

impactos decorrentes da ação humana. 

 Identificar diferenças e semelhanças entre dia e noite e reconhecer o Sol como 

fonte de luz natural e a sombra como ausência de luz.  

 Observar a natureza e reconhecer a necessidade de preservar o ambiente em 

que vivemos, bem como a água.  

 Conhecer ambientes naturais e ambientes construídos, compreendendo o homem 

como principal agente transformador desses ambientes.  

 Entender a importância da água para o planeta Terra. 

 Diferenciar seres vivos e não vivos, identificando suas características.  

 Identificar ambientes onde são cultivados vegetais e identificar partes da planta e 

compreender noções de preservação 

 Práticas de conservação e desenvolvimento de atitudes sustentáveis (redução do 

consumo, reciclagem)  

 Espaços vividos: reconhecimento, cuidados e leitura crítica.  

 Conhecer aspectos do bioma Cerrado. 

 Espaço da casa 
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 Estruturas lógico matemáticas (processos mentais): -Conservação -

Correspondência -Comparação -Classificação -Sequenciação -Seriação -Ordenação –Inclusão 

 Funções do número 

 Medidas de grandezas 

 Sistema de Numeração Decimal: Correspondência biunívoca; Sequência oral 

numérica, Zoneamento; Relação entre: quantidade/quantidade, quantidade/ símbolo, símbolo/ 

quantidade, Agrupamentos e desagrupamentos, Registro, leitura e escrita numérica de 

quantidades até menores que uma centena, adição (ações de juntar e acrescentar 

quantidades), subtração (ações de retirar e comparar e completar quantidades), multiplicação 

(ações de agrupar parcelas iguais, combinações), divisão (ideias de repartir a coleção em 

partes iguais e determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em outra 

 Sistema monetário Brasileiro. 

 Resolver situações problema significativas 

 Grandezas e medidas 

 Espaço e forma 

 

CONTEÚDOS 

 Português: alfabetização e letramento: introduzir, trabalhar e consolidar as letras do 

alfabeto e suas famílias. Leitura, interpretação e produção de diversos gêneros literários: 

poesia, música, panfletos, bilhetes, listas, manuais de instrução, nota fiscal, recibo, fotos, trava-

línguas, parlendas, etc. 

 Matemática: conceitos básicos: grande/pequeno; igual/diferente; alto/baixo; 

doce/salgado; perto/longe; na frente/atrás; em cima/em baixo; direita/esquerda; muito/pouco. 

Geometria. Cores. Relação de número e quantidade. Leitura e escrita dos números até 50. 

 Ciências: movimentos do corpo. Cuidados necessários para não se machucarem ao 

brincar. Não ingerir peças de brinquedos. Conscientizar a respeito da prática de exercícios 

físicos para uma vida saudável.  
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 Geografia/história: resgate da cultura por meio de pesquisas e confecção de 

brinquedos antigos. Diferentes tipos de brinquedos e brincadeiras dependendo da região. 

Diferenças e semelhanças das brincadeiras na zona rural e na zona urbana. Brincadeiras de 

roda x folclore. Cultura dos povos antigos.  

 Ética e cidadania: orientar as crianças em relação às regras das brincadeiras, 

respeitando seu colega, evitando brigas. Aprender a aceitar derrotas. 

 Arte: confecção de brinquedos a partir de sucatas: bilboquê, peteca, pé-de-lata, 

vaivém, etc. Algumas culinárias de bonequinhos de doce com forminhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.2 - 2º ANO – O SONHO QUE BROTOU 

JUSTIFICATIVA 

Diante das questões ambientais observadas diariamente e os relatos divulgados pelos   

meios de comunicação, cresce a importância de desenvolver nas crianças comportamentos 

que possam mudar a realidade de destruição e inconsciência em que vivemos. Transformando 

os pequenos cidadãos em conscientes e corresponsáveis por suas atitudes no meio em que 

vivem, fazendo com que desenvolvam sua criticidade em relação a forma como vivemos hoje, 

podemos construir um novo mundo, em um modelo onde o respeito e a sustentabilidade sejam 

o foco. A partir dessas constatações e avaliações da realidade, o projeto visa transformar nas 
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crianças a forma de ver o mundo, partindo de suas realidades, tornando-as pessoas de ação 

consciente e capazes de levarem essas mudanças ao seu meio de convívio como a família, o 

bairro onde moram.   

 

OBJETIVOS 

Conscientizar as crianças da importância da preservação do planeta e do meio ambiente 

onde vivem,  desenvolvendo a capacidade crítica, cuidado e o respeito com o próximo, com as 

plantas, com os insetos, animais e com o ambiente. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto O Sonho que Brotou se inicia com a definição de um sonho pensado por cada 

criança para sua própria vida, relacionado a escola, através da caixa dos sonhos. A partir da 

palavra brotar, desenvolveremos e estudaremos o significado da palavra e iniciaremos com o 

plantio  de um feijão, onde serão observados tudo o que  é necessário para que uma planta 

germine. A relação  do brotar da vida com o sonho será feita paralelamente. A partir deste 

início o trabalho será com foco nas plantas e sua preservação e importância para a vida no 

planeta, em seguida o estudo dos insetos e depois os animais, fechando com a vida e o ser 

humano. O foco no ser humano trará reflexões sobre como viver cuidando da própria vida 

através de uma alimentação saudável,  cuidando da mente através da prática de meditação 

diária em sala de aula e do respeito ao próximos e das relações interpessoais. Além disso 

estudaremos o meio ambiente onde vivemos e os espaços que ocupamos no planeta, desde a 

casa, bairro, cidade, país.  

O projeto Poupança solidária será integrado  com a definição do sonho coletivo da turma 

e com culminância em um passeio com temática ambiental. Iniciaremos a horta para vivenciar 

o crescimento e cuidado com diferentes tipos de plantas, a presença dos insetos e dos animais 

e a influência dos seres humanos no convívio com esses seres vivos. No segundo bimestre 

teremos maior integração com o projeto gincana solidária, com culminância na Festa Junina, 

onde faremos  um paralelo sobre plantas encontradas no nordeste brasileiro (como o 

mandacaru), e lembraremos da importância da alimentação saudável e das práticas de 

alimentação a partir da cultura local e das diferentes culturas no Brasil. Por fim,  com 

culminância no projeto Multiculturando, iremos expor melhores momentos e os assuntos 

preferidos pelas turmas, em forma de mostra cultural com trabalhos de arte e demonstração do 

que foi aprendido durante o ano.  

Conteúdos:  
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Os conteúdos foram divididos por bimestre, para que todos os assuntos  citados no 

currículo em movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal pudessem ser 

contemplados ao longo do ano. Alguns assuntos, de carácter mais amplo, foram citados ao 

final, pois serão trabalhados em todos os bimestres, do início ao fim do ano.  

1º BIMESTRE 

LÍNGUA PORTUGUÊSA 

• Poema (versos e estrofes) e textos em prosa – diferenças entre as estruturas 

• Poesias de autores contemporâneos: biografia e obra 

• Noção de espaço movimento e direção em produções escritas 

• Alfabeto: topologia das letras, tipos de letras (maiúsculo e minúsculo), ordem alfabética, 

identificação de consoantes e vogais 

• Relação de palavras com imagens 

• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras 

• Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas 

• Identificação do som da sílaba na palavra 

• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e na escrita de palavras e textos 

• Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas: P, B, T, D, F, V Oposição 

surda/sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d; f/v 

• Gêneros que apresentam instrução/injunção em sua organização interna: receitas, regras de 

jogos, manuais – leitura, compreensão e produção 

 

DANÇA 

• Formas: grande, pequena, curva, reta 

• Níveis do espaço (alto, médio e baixo) e direções básicas (frente, trás, lado e diagonal) 

• Improvisações livres e/ou dirigidas 

• Improvisação a partir das características da fauna e flora 

MATEMÁTICA 

• Funções do número: o Indicador de quantidade o Indicador de posição o Código o Medidas 

de grandezas 

• Quantificação de coleções ou eventos e registro do resultado da contagem desses objetos 

• Leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até três ordens pela compreensão 

de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e papel do zero) 

• Fatos fundamentais da adição e subtração em situações que desenvolvam o cálculo mental 

• Construção de fatos fundamentais da adição 

• Construção de fatos fundamentais da subtração 
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• Construção de sequências repetitivas e de sequências recursivas 

• Identificação de regularidade de sequências e determinação de elementos ausentes na 

sequência 

• Figuras geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo): reconhecimento e 

características 

• Noções de tempo (ontem, hoje, amanhã; dia, semana, mês e ano; manhã, tarde e noite) 

• Composição de 1 real como uma centena de Centavos (R$ 1,00 = 100 X R$ 0,01; 1 real = 

100 centavos) 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

• Seres vivos, suas características e os ambientes que habitam 

• Desequilíbrios nas populações de animais e plantas causados por interferências humanas 

• Sol como fonte primária de energia para vida na Terra 

• Água como fluido essencial à vida 

• Importância da água e da luz para o desenvolvimento das plantas 

• Partes das plantas e suas funções: 

o raiz (nutrição, sustentação, respiração); o caule (sustentação); 

o folhas (transpiração, respiração, fotossíntese); o flores (reprodução); 

o frutos (reprodução, dispersão de sementes) 

• O Sol como fonte de luz e calor 

• Efeitos da radiação solar (aquecimento), em diferentes superfícies: água, solo, areia, plantas, 

superfícies claras, superfícies escuras etc 

• Importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos. Semelhanças e 

diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver das pessoas 

GEOGRAFIA 

• Costumes e tradições de diferentes populações inseridas na comunidade em que vive 

HISTÓRIA 

• A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas 

• História da família: sobrenome, origem, fatos familiares, profissões existentes na família 

• Linha do tempo, fases da vida (infância, juventude, velhice), datas significativas para a família 

(aniversários, comemorações) 

• Tempo escolar: bimestre, semestre, rotina escolar 

• Evolução do tempo: o dia, a semana, o mês, o ano 

• O tempo como medida. Noções de tempo 

• A noção do “Eu” e do “Outro”: registros de experiências pessoais, da família e da comunidade 

no tempo e no espaço 
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• Formas de registrar e narrar histórias (marcos de memória materiais e imateriais) 

• A sobrevivência e a relação com a natureza 

2º BIMESTRE 

LÍNGUA PORTUGUÊSA 

• Modos de falar: regionalismo, sotaque adequação linguística à situação comunicativa 

• Recados orais, opinião e comentário, declamação, cordel 

• Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: leitura apoiada em imagens e em textos 

(quantidade, forma, disposição gráfica, prováveis interlocutores) 

• Entrevistas, relatos de curiosidades e reportagens 

• Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens etc.) 

• Relatos espontâneos de acontecimentos, histórias vividas biografias e autobiografias 

• Entrevistas, relatos de curiosidades, relatos de experimentos, registros e observação e 

reportagens Leitura e escuta 

• Leitura e escuta de listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem alfabética, contexto 

semântico 

• Cartazes educativos – produção de acordo com o assunto trabalhado 

• Anúncios publicitários – levantamento de hipóteses sobre produtos, informações explícitas, 

finalidade e construção de senso crítico sobre as informações apresentadas 

• Pronome pessoal (elemento de coesão) para evitar repetições de nomes em produções 

textuais 

• Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e outras 

• Segmentação de palavras no texto considerando a hipossegmentação e a hipersegmentação 

ARTES VISUAIS 

• Autorretrato e releitura de obras de arte 

• Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo (matrizes brasileiras) 

• Ponto, linha, forma, cor, contrastes de claro e escuro, espaço, textura, equilíbrio, movimento 

etc. 

• Produção plástica a partir da leitura de imagens de artistas brasileiros 

• Monumentos/pontos turísticos de Brasília 

• Espaços culturais de dança da Região Administrativa circunvizinha à escola. Espaços de 

convivência (hall de entrada), espaços de contemplação (espaço da cena: palco, arena etc.), 

espaços de ensaio e preparação dos espetáculos (camarins) Elementos da Linguagem 

DANÇA 

• Retas, curvas, círculos, zigue-zague e formas geométricas 

• Registros pessoais da experiência vivenciada em dança 
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• Ritmo o pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra) o lento/moderado/rápido 

• Danças populares regionais; brincadeiras cantadas; jogos de expressão corporal 

Conhecimento sobre o corpo 

MATEMÁTICA 

• Valor posicional dos números 

• Nomenclaturas: unidade, dezena, centena 

• Utilização do corpo para operar e medir 

• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 

reconhecimento e características 

• Utilização de medidas não padronizadas 

• Utilização do corpo como unidade de medida 

• Utilização de instrumentos de medidas arbitrárias e medidas padronizadas 

• Medida de capacidade e de massa: unidades de medida não convencionais e convencionais 

(litro, mililitro, grama e quilograma) 

• Reconhecimento de instrumentos de medidas e seus significados nos contextos sociais 

• Coleta, organização e construção de representações próprias para a comunicação de dados 

coletados (com ou sem uso de materiais manipuláveis ou de desenhos) 

GEOGRAFIA/HISTÓRIA 

• Reutilização de materiais, redução do consumo, reciclagem, reaproveitamento. Conservação 

do ambiente e dos recursos naturais (economia de água e luz etc.) 

HISTÓRIA 

• Importância dos trabalhos prestados pela comunidade (voluntariado e mutirão) 

ENSINO RELIGIOSO 

• Relação entre criança/infância e ações voluntárias e altruístas 

• Danças e alimentos presentes nas diferentes manifestações religiosas 

3º BIMESTRE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

• Escuta, leitura, reconto oral: cantiga de roda, música com movimento, parlenda, trava-língua, 

lengalenga, adivinhações, piada, quadrinhas, poemas, contos de fadas e lendas, contação de 

histórias 

• Obras escritas que contenham coletâneas de origem oral, parlendários, coletâneas de 

adivinhações, cantigas, outros 

• Leitura e manejo de suporte, relações e comparações como as que as crianças trazem em 

memória; elaboração de uma coletânea 
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• Contos infantis e fábulas: leitura, análise da estrutura, enfatizando elementos da narrativa, 

uso doléxico literário, comparações entre textos 

• Jornal, campanhas e anúncios publicitários, cartazes de conscientização, notícias, folhetos, 

textos digitais 

• Produção oral e escrita de gêneros que apresentam a narrativa em sua organização interna: 

conto popular, conto folclórico, conto de fadas, lendas, fábulas, entre outros 

• Pontuação – observação no texto para compreensão do sentido produzido: exclamação (!), 

ponto de interrogação (?) e ponto final (.) 

• Cantiga de roda, música com movimento, parlenda, trava-língua, lengalenga, adivinhação, 

piada, quadrinhas, poemas – escuta, memorização, leitura, reconto oral e produção escrita 

ARTE 

• Diferenciação entre museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc. 

• Espaços naturais, como áreas verdes, parques ecológicos, parques urbanos e de múltiplas 

funções, Jardim Botânico e outros 

• Espaços de informação e de comunicação artística presente na cultura: teatros, salas de 

apresentação e outros 

• Cenas dramáticas: jogos dramáticos e teatrais; improvisação teatral e representações 

corporais 

• Elementos do teatro: palco, plateia, cortina, figurino, máscaras, maquiagem e sonoplastia 

• Variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, estereótipos, diversidade de 

personagens e narrativas 

• Narrativas teatrais: textos infantis, peças infantis, musicais, entre outros 

• Diálogos e enquetes. Improvisação de pequenas cenas 

• Elaboração de texto dramático com início, meio e fim 

• Histórias criadas e dramatizadas, repertório ficcional 

• Brincadeiras, jogos rítmicos e canções (cantigas de roda, brinquedos cantados, cirandas, 

entre outros) 

• Obras literárias, musicais e fotográficas presentes na cultura infantil 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

• Brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de habilidades estabilizadoras (rotar, 

desviar, equilibrar e apoiar), locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e pular), manipulativas 

(chutar, arremessar, apanhar, interceptar e driblar) 

MATEMÁTICA 
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• Agrupamentos (agrupamento de agrupamento/ dezena para centena) 

• Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 999 

• Composição e decomposição de números naturais (até 999) 

• Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 999 

• Ideias da multiplicação: somas de parcelas iguais, combinações e configuração retangular 

• Resolução de situações-problema envolvendo as ideias da multiplicação 

• Registros pictóricos orais ou escritos de experiências vivenciadas a partir de situações-

problema envolvendo adição (ideias de juntar e acrescentar), subtração (ações de retirar, 

comparar e completar), multiplicação (ações de agrupar parcelas iguais, configuração 

retangular) e divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e determinação de quantas 

vezes uma quantidade cabe em outra) 

• Problemas envolvendo significados de dobro, metade, triplo e terça parte 

MATEMÁTICA 

• Orientação e trajetória no espaço vivido, em trajetórias familiares (casa, vizinhança, escola) 

• Registro, relato e socialização e trajetória no espaço 

• Representação, localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, segundo 

pontos de referência, e indicação de mudanças de direção 

• Localização de objetos e de pessoas no espaço, segundo um dado ponto referencial, 

utilizando termos que se referem à posição (direita, esquerda, em cima, embaixo e ao sentido 

para baixo, para cima, por baixo, por cima, para dentro para fora, para trás, para a frente, 

através de, para a direita, para a esquerda, horizontal e vertical, comparando-os 

• Esboço de roteiros e de plantas simples 

• Semelhanças e diferenças entre as formas geométricas espaciais e planas 

• Medida de comprimento: unidades não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e 

milímetro) 

• Tempo familiar: o dia a dia familiar, árvore genealógica • Sistema Monetário Brasileiro: 

reconhecimento de cédulas e moedas e equivalência de valores 

• Comparação de grandezas de mesma natureza, por meio de estratégias pessoais e pelo uso 

de instrumentos de medidas não convencionais e convencionais 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

• Composição e uso dos materiais (metais, vidro, madeira, outros) 

• Propriedades e usos dos materiais 

GEOGRAFIA/HISTÓRIA 
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• Paisagens da sua escola, do lugar de vivência da região administrativa a qual a escola 

pertence e das regiões circunvizinhas. Modificações através dos fenômenos naturais. 

Diferenças e semelhanças entre as paisagens urbanas e rurais 

• Meios de transporte e de comunicação entre os lugares (familiar, escolar, região 

administrativa e região circunvizinha). Diversas funções dos meios de transporte 

• Princípios de localização e posição de objetos. 

Representações espaciais da sala de aula e da escola em literatura, croquis, maquetes, 

fotografias, desenhos, brincadeiras, músicas etc. 

• Espaço família: percepção do espaço da casa, interno e externo; organização, divisão de 

funções do espaço; espaço e relação da família – subsistência, trabalho, escola, lazer. 

• Representações dos diferentes espaços (desenhos, mapas mentais, maquetes). Registros 

cartográficos (mapas, guias de ruas, endereços, fotografias, desenhos, maquetes, imagens 

aéreas, globo terrestre), registros históricos e marcos de memória (materiais e imateriais 

 

4º BIMESTRE 

LÍNGUA PORTUGUÊSA 

• Histórias em quadrinhos: exploração de inferências e previsões a partir da sequência de 

imagens 

• Reportagens (temas significativos) – leitura, compreensão, identificação e escrita de 

manchetes 

• Adjetivação (sem nomenclatura) por meio de jogos e brincadeiras, contextos de leitura e 

escrita 

• Concordância nominal para aperfeiçoamento de textos: gênero e número 

• Concordância verbal para aperfeiçoamento de textos: sujeito e verbo 

• Verbos - apenas para perceber e nomear ações na leitura e escrita de textos 

ARTE 

• Apreciação de exposições a fim de despertar a apreciação estética Espaços de informação e 

de comunicação artística presente na cultura: teatros, salas de apresentação e outros 

• Exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros 

• Partes do corpo: cabeça, mãos, braços, antebraços, coxa, perna, pés, coluna, cintura, quadril 

lerias, oficinas, ateliês e outros 

• Cuidados com a saúde bucal e respiratória 

• Criação e experimentação sonoro-musical em percussão corporal, canto e execução musical 

com instrumentos 

• Classificação de sons (timbre): 
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o tambores 

o chocalhos 

o percussivos (clavas, baquetas, xilofone, recoreco) 

• Representações gráficas de sons. Exemplo: figuras geométricas representativas para 

determinadas sonoridades. Uma palma correspondendo a um quadrado; uma pisada 

correspondendo a um retângulo e outros meios de representação como letras, desenho de 

objetos e materiai 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

• Brincadeiras e jogos populares (amarelinha, elástico, pula-corda, brincadeiras de pique etc.) 

MATEMÁTICA 

• Divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e determinação de quantas vezes uma 

quantidade cabe em outra) 

• Fracionamento da unidade para representar partilha: metade (meio) em situações do 

cotidiano 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

• Movimento aparente do Sol no céu 

• Nascente, elevação máxima e poente 

GEOGRAFIA/HISTÓRIA 

• Atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais), comércio e serviços na região 

administrativa a qual a escola pertence. Características presentes no espaço e na natureza, 

bem como seus impactos 

• Atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da comunidade e da escola: formal, 

informal, autônomo, voluntário 

• Organização espacial da região administrativa a qual a escola pertence: caracterização física 

e econômica; serviços; referência dos arredores; espaço de relação: os arredores da escola, 

outros lugares, semelhanças e diferenças; o dia e a noite nos diferentes tipos de atividades 

sociais (horário escolar, comercial, refeições, descanso etc.) 

• História dos movimentos migratórios nas regiões administrativas. Atividades econômicas, 

costumes, modo e hábitos de vida Eu e o outro: meu lugar na comunidade, registros, minhas 

experiências pessoais e comunitárias 

 

 

TODOS OS BIMESTRES 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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• Relatos orais de acontecimentos do cotidiano 

• Roda de conversa: regra para escuta atenta, fala e manutenção do tema 

• Recursos paralinguísticos (gestos, tonalidade da voz e expressão facial), de acordo com o 

objetivo do ato de interlocução 

• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem), concretizados 

em diversos gêneros, em diferentes suportes 

• Leitura, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa 

autonomia: agendas, avisos, calendários, bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem, 

notícias, anúncios, dentre outros gêneros usados no cotidiano, de acordo com o contexto de 

uso, sua forma e finalidade 

• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e avaliativa Reconto de históriaspor 

meio da oralidade, escrita e desenho 

• Ilustração (desenhos) de poemas, músicas, contos de fadas, como forma de interpretação do 

tema abordado 

• Criação de histórias por meio de desenhos 

• Escuta e manuseio de livros e obras infantis 

• Enunciados de tarefas escolares, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de dicionários infantis 

• Leitura de imagens, gráficos, tabelas, desenhos: levantamento de hipóteses, discussão 

coletiva e construção de sentidos 

• Obras infantis de autoria (Monteiro Lobato, Irmãos Grimm, Perrault, Esopo, La Fontaine, 

Câmara Cascudo e outros): leitura e manejo de suporte, escolhas, discussão e comentários 

sobre a autoria 

• Literatura e cinema: diferença entre o filme e o livro, realçando a autoria 

• Produção textual por meio de diversos gêneros, preferencialmente em situações reais de uso 

• Diferenças entre estrutura de poemas (versos e estrofes) de textos em prosa 

• Cartas, bilhetes, convites, cartão postal e outros – estudo de gênero e produção de acordo 

com o contexto de uso 

• Características físicas do personagem principal e do lugar, sequência de ações (começo, 

meio e fim) de narrativas presentes em diversos gêneros textuais 

• Recontos e reescrita de histórias mudando o início, o final ou outra parte 

• Manuseio e Identificação de suportes /portadores: livros, revistas, jornal, gibi, folhetos, folder, 

encartes, faixas, placas, cartazes, cartão, panfletos, outros 

• Escolha de suporte /portador mais apropriado para publicação do gênero produzido: mural, 

jornal da escola, caderno, livro, outros 
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• Correspondências regulares contextuais entre letra ou grupo de letras e seus sons: o C/QU 

(cadela/quilo) o G/GU (garoto/ guerra) o J (com as vogais a, o, u) o E ou I (perde, perdi) o O ou 

U (bambu, bambo) o Z em início de palavra (zebra, zangado) o Uso do R/RR: r (rua, barata, 

honra, porta), rr (carro) o Uso do S/SS em palavras com som de S: s (sapo), ss (pássaro) o 

Modos de nasalação - M e N no final da sílaba (bombom, ponte); NH (galinha); usando o til 

(maçã, anão) Contiguidade (cama, dama) 

• Vocabulário – ampliação a partir da compreensão de significados contextualizados 

• Gêneros que apresentam instrução/injunção em sua organização interna: receitas, regras de 

jogos, manuais – leitura, compreensão e produção 

 

ARTES VISUAIS 

• Sons do corpo, materiais da natureza, objetos e instrumentos musicais 

• Representações gráficas de sons. Exemplo: figuras geométricas representativas para 

determinadas sonoridades. Uma palma correspondendo a um quadrado; uma pisada 

correspondendo a um retângulo e outros meios de representação como letras, desenho de 

objetos e materiais 

• Composição de imagens em suporte de tamanhos, formas e texturas variadas 

• Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados 

• Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes tipos de histórias e temas 

• Experimentação com desenhos, pinturas, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo e fotografia 

• Composição de imagens utilizando fotografia por meio de softwares 

TEATRO 

• Espetáculos cênicos: teatro em espaços convencionais e de rua 

• Audição de repertórios: 

o familiares 

o pessoais 

o comunitários 

o portifólio musical da turma 

• Movimentos socioculturais (frevo maracatu, quadrilha, samba, capoeira, rock, gospel, rap) e 

outros do contexto 

• Conceito de espaço pessoal, espaço global. Ações corporais: caminhar, correr, pular, saltar, 

girar, pausar 

• Movimentos com tempo rápido, lento, pausado 

MÚSICA 
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• Gêneros/estilos musicais (marchinhas, parlendas, trava-língua, jingle, cívica, regionais, dentre 

outros 

• Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios, acapella (sem acompanhamento) e com 

acompanhamento 

• Consequências do grito e da fala forçada para a saúde vocal 

• Intensidade o forte/médio/fraco 

• Altura o agudo/médio/grave 

• Pausas rítmicas e melódicas; som e silêncio 

• Jogo sonoro “o que é o que é”; “Que som é esse?, dentre outros 

• Eventos para datas comemorativas, culminância de projetos, atividades artísticas culturais, 

dentre outros 

• Apreciação e execução musical em parceria com familiares, comunidade escolar, colegas de 

sala e demais atores 

• Gravações em áudio, vídeo e fotografia 

• Sons do corpo, materiais da natureza, objetos e instrumentos musicais 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

• Movimentos que exigem diferentes habilidades perceptivomotoras (coordenação, lateralidade, 

equilíbrio e organização espaçotemporal) 

• Circuitos psicomotores; jogos simbólicos; jogos com regras simples; jogos e brincadeiras 

trazidas e criadas pelos estudantes 

• Brinquedos e jogos com materiais alternativos (sucatas, reutilizados e recicláveis) 

• Jogos de tabuleiro (dominó, damas, xadrez etc.) 

• O conhecimento sobre o corpo por meio de atividades lúdicas, desenhos, pinturas, espelho, 

argila e desenho animado 

MATEMÁTICA 

• Correspondência biunívoca 

• Sequência oral numérica 

• Zoneamento 

• Conservação de quantidades 

• Relação entre: quantidade e quantidade; quantidade e símbolo; símbolo e quantidade 

• Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades até 999 • Agrupamentos (agrupamentos 

de 10 – unidade para dezena) 

• Comparação entre números: noção de maior, menor e estar entre 
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• Resolução de situações-problema envolvendo os diferentes significados da adição com 

estratégias pessoais e numéricas, utilizando registros pictóricos e numéricos (juntar e 

acrescentar) 

• Resolução de situações-problema envolvendo os diferentes significados da subtração (retirar, 

comparar e completar) com estratégias pessoais e numéricas, por meio de registros pictóricos 

e numéricos 

• Resolução e elaboração de situações-problema envolvendo as diferentes ideias da adição e 

da subtração 

• Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e respeito às singularidades) 

• Intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em relógios digitais e ordenação de 

datas 

• Reconhecimento e utilização de cédulas e moedas e equivalência de valores em situações 

problemas 

• Leitura, interpretação e análise de tabelas simples. 

• Leitura, interpretação e análise de gráficos de colunas. 

• Coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e em 

gráficos de colunas e pictóricos. 

• Análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano. 

• Tempo escolar: bimestre, semestre, rotina escolar 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

• Prevenção de acidentes domésticos 

GEOGRAFIA/HISTÓRIA 

• Regras em diferentes espaços (sala de aula, escola, espaços e lugares públicos etc.) 

• Reconhecimento do contexto da desigualdade étnicoracial, sociocultural e de gênero na 

sociedade, destacando as comunidades locais, rurais, quilombolas, indígenas e outras na 

região em que vive 

• As fontes: relatos orais, objetos, imagens (pinturas, fotografias, vídeos), músicas, escrita, 

tecnologias digitais de informação e comunicação e inscrições nas paredes, ruas e espaços 

sociais 

ENSINO RELIGIOSO 

• Grupos sociais: família, escola e comunidade 

• Valores como solidariedade, cooperação e fraternidade 

• Respeito às diferenças culturais e religiosas nos diversos ambientes 

• Simbolismo Religioso: símbolos religiosos e o transcendente 
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13.2.3 - 3º ANO - VIVER, OBSERVAR, REFLETIR E REPENSAR! 

JUSTIFICATIVA 

 

Para que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem, é fundamental que este 

seja vivenciado e construído no cotidiano escolar.  A utilização de estratégias didático-

pedagógicas deve ser desafiadora e provocativa, levando em conta a construção pelos 

estudantes, de hipóteses e estratégias na resolução de problemas apresentados. Também 

dentro dessa perspectiva, os estudantes assumem, em seu percurso formativo, a condição de 

sujeitos de direito e constroem, gradativamente, sua cidadania. Diante disso, e considerando 

que o 3º ano do ensino fundamental é um fechamento do 1º Bloco de um processo inicial de 

alfabetização e que nessa transição o processo de alfabetização vai para além da apropriação 

do código, promovendo ao estudante o pensar nas práticas sociais, onde o conceito de 

letramento são meios de apropriação das diversas linguagens, saberes, e infere, portanto, 

sobre um fazer didático que oportunize situações problematizadoras, de forma contextualizada, 

real e que ultrapasse o espaço da aula, na perspectiva de que o conhecimento aprendido na 

escola está na vida e é para a vida. Assim se desenha para nós uma proposta de projeto que 

possibilite vivências desafiadoras, oportunizando ao estudante desenvolver um olhar 

investigativo, reflexivo para a construção de um saber mais significativo.  

 

OBJETIVOS 

 
Desenvolver nos estudantes a capacidade de apropriação do conhecimento, por meio de 

vivência e observação oportunizando a construção de conceitos através de pesquisa, da 

socialização, da criatividade e da exposição, promovendo momentos de reflexão para que a 

sua  prática seja repensada e transformada em novas ações. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Desenvolver a autonomia como habilidade essencial na construção do conhecimento 

- Consolidar aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da 

experiência.  

- Participar de práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas 

capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas. 

- Ampliar suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes e de 

participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. 

   -     Consolidar a prática investigativa através da produção e organização dos conhecimentos. 
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- Desenvolver  experiência e a vivência como prática social, permitindo que os alunos 

sejam protagonistas e criadores. 

- organização da aprendizagem matemática, com base na análise de situações da vida 

cotidiana, de outras áreas do conhecimento e da própria Matemática.  

- Desenvolver processos de resolução de problemas, de investigação como estratégia para 

a aprendizagem ao longo de todo o Ensino Fundamental.  

- Ampliar a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e 

tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais 

das ciências. 

- Aprimorar a capacidade de os alunos pensarem diferentes culturas e sociedades, em 

seus tempos históricos, territórios e paisagens (compreendendo melhor o seu contexto, 

sua diversidade regional e territorial).  

- Promover explorações sociais, cognitivas, afetivas e lúdicas capazes de potencializar 

sentidos e experiências com saberes sobre a pessoa, o mundo e a natureza. 

 

 

SUB-PROJETOS:     

Alguns temas foram pensados a partir do currículo do 3º ano que irão favorecer a 

execução do projeto.  São eles:  

 

      Eu, o Universo o Planeta Azul: despertar a curiosidade das crianças no que diz 

respeito aos mistérios do universo e do planeta Terra.  O tema é perfeito para introduzir os 

alunos à ciência e estimular sua incessante curiosidade. 

 

           Objetivos de aprendizagem: 

 

- Trabalhar o  “Eu”, o “Outro” e “Nós”: os diferentes grupos sociais e étnicos.  

- Conhecer os patrimônios históricos e culturais da cidade em que vive. 

- Identificar a formação cultural da população. 

- Identificar modos de vida na cidade e no campo: cultura e lazer. 

- Manipular diferentes tipos de modelos de representação do planeta Terra. 

- Conhecer as características do planeta Terra. 
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- Observação dos eventos celestes. 

- Observação de movimentos aparentes dos astros. 

- Conhecer os tipos de solo e sua características bem como sua preservação. 

- Conhecer a importância e respeitar as regras de convívio em diferentes espaços (sala 

de aula, escola, espaços e lugares públicos. 

- Identificar as atividades produtivas, profissões e ocupações que como repercutem na 

natureza. 

- Compreender a ação da sociedade nas questões socioambientais locais e em espaços 

distantes e seus impactos em diferentes espaços e tempos, reconhecendo a importância 

do cuidado e preservação do meio em que vive. 

- Observar a produção de lixo doméstico ou da escola, problemas causados pelo 

consumo excessivo, propostas para o consumo consciente, assim como o uso da água 

em atividades cotidianas. 

- Conhecer a Biodiversidade do planeta: paisagem, relevo, as águas. 

- Compreender a divisão do trabalho realizada por diferentes grupos sociais, 

considerando questões de gênero e tendo em vista as atividades produtivas da cidade e 

do campo. 

- Explorar os diferentes tipos de mapas. 

- Identificar e comparar a organização geográfica da cidade de Brasília com outras 

cidades 

- Localizar, conhecer e comparar a realidade das relações socioeconômicas e culturais de 

grupos de diferentes origens e de povos de comunidades tradicionais nos seus lugares 

de vivência.  

 

Como chegar nos objetivos propostos? 

 

● Através de Pesquisas 

● Livro didático: atividades e textos relacionados. 

● Filmes que tratem o tema. 

● Vídeos relacionados ao tema. 

● Estudos em sala de aula: observação e experiências  

●  Visita ao Planetário 

●  Visita ao Sítio Cajubaixo 
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Conhecendo e pensando sobre  a preservação dos animais: Desenvolver a 

consciência crítica sobre a importância da preservação dos animais. 

 

Objetivos de aprendizagem: 

- Elencar os animais mais frequentes nos cotidianos urbano e rural (animais domésticos, 

animais de pecuária e animais selvagens). 

- identificar as suas principais características e destacando a relação desses animais com 

os seres humanos. 

- Relatar desequilíbrios ambientais, destacando a influência humana em cada situação e 

os consequentes distúrbios às populações de animais envolvidas. 

- •Conhecer o ciclo de vida dos seres vivos. 

- Identificar, com exemplos do cotidiano, a forma de reprodução e desenvolvimento dos 

animais domésticos. 

- Reconhecer a reprodução como forma de continuidade das espécies. 

- Reconhecer que os seres vivos passam por alterações ao longo do seu ciclo de vida. 

- Identificar ocorrências que interferem no ciclo de vida dos animais. 

- Diferenciar os animais por grandes grupos, dando destaque às características que os 

assemelham. 

- Conhecer as classes dos animais vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos), comparando as características que os situam em cada grupo. 

- Propor estratégias de preservação dos vertebrados do Cerrado, considerando as 

espécies mais afetadas pelas interferências humanas no meio ambiente. 

 

COMO CHEGAR NOS OBJETIVOS PROPOSTOS? 

 

● Através de Pesquisas 

● Livro didático: textos e atividades relacionadas 

●  Visita pedagógica ao zoológico com registro. 

● Estudos em sala de aula: observaçào e experiências 

● Visita ao Sítio Caju baixo 
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POUPANÇA SOLIDÁRIA : Visa favorecer a aprendizagem, com experiências 

práticas, sobre o sistema monetário,  a identificação de moedas, a compreensão de seus 

valores, a contagem, a construção de gráficos e a resolução de situações-problema. Além do 

trabalho de educação financeira, trazendo reflexões sobre consumismo e a importância de um 

planejamento. 

 

Objetivos de aprendizagem: 

 

- Incentivar o hábito de economizar 

- Capacitá-los  a fazer o melhor uso do dinheiro.  

- Conversar sobre a importância do consumo consciente 

-  Atribuir a utilização de números em suas diferentes funções sociais.  

- Conhecer o sistema monetário brasileiro. 

-  Consolidar a contagem de coleções e/ou eventos.  

- Demonstrar a produção de escritas numéricas, levantando hipóteses com base em 

observação. 

- Utilizar a linguagem oral, de registros não convencionais e da linguagem matemática. 

- • Ler, escrever e comparar números naturais. 

- Compreender a identificação de quantidade de algarismos e da posição por eles 

ocupadas. 

- Ler, escrever e comparar quantidades. 

- • Comparar ou ordenar quantidades. 

- Construir e utilizar fatos básicos da adição, da subtração e da multiplicação para o 

cálculo mental ou escrito.  

- Compreender e aplicar as diferentes ideias de adição: juntar e acrescentar por meio de 

situações problema com registros pictóricos e numéricos.  

- Compreender em contextos cotidianos ideias fracionárias de metade. 

- Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, 

gráficos de barras ou de colunas. 

- Interpretar dados, gráficos e tabelas. 

- Formular, interpretar e resolver situações problema envolvendo análise crítica dos dados 

de gráficos e tabelas. 
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COMO CHEGAR NOS OBJETIVOS PROPOSTOS? 

 

● Fazendo uma poupança coletiva na sala. 

● Estabelecer um prazo e um valor a ser arrecadado por aluno. 

● Estabelecer um dia da semana para a contribuição individual. 

● Estabelecer objetivos para o uso do dinheiro: Projetos da turma. 

● Realizar a contagem semanalmente. 

● Fazer a contagem semanalmente e  registros dos valores arrecadados. 

● Elaborar gráficos e situações de contagem e problemas envolvendo as quatro 

operações. 

 

 

GÊNEROS TEXTUAIS : Os gêneros são importantes tanto na produção quanto na 

compreensão, e o principal objetivo é estabelecer algum tipo de comunicação. Os gêneros 

textuais estão presentes em todas as situações comunicativas do cotidiano. Com isso esse 

estudo pode propiciar conhecer diferentes gêneros textuais existentes, sua estrutura, 

conteúdos e função social.  

 

Objetivos de aprendizagem: 

- Desenvolver situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros. 

- Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por escrito. 

- Produzir textos escritos com autonomia – coletiva e individualmente. 

- Manusear, diferenciar e nomear diferentes. 

- Analisar textos variados para descobrir a diversidade estética presente na literatura 

infantil. 

- Compreender e utilizar a organização de ideias em parágrafos na produção de textos. 

- Escrever, revisar e reescrever textos em diferentes gêneros considerando um ou mais 

aspectos de cada vez: coerência, coesão, pontuação, translineação, concordância 

nominal e verbal, adjetivação, pronomes pessoais. 

- Identificar na leitura e usar na escrita de textos em diferentes gêneros, a letra maiúscula 

e minúscula de acordo com as convenções.  

- Relacionar fonemas e grafemas na leitura e na escrita. 

- Compreender as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever palavras e textos. 
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- Analisar na leitura e empregar na produção textual a segmentação adequada das 

palavras.  

- Corresponder as linguagens verbal e não verbal presentes em diversos gêneros 

textuais. 

- Ler e interpretar com autonomia, textos em diversos gêneros. 

- Retomar e relacionar informações explícitas e implícitas para a compreensão de textos 

lidos. 

- Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por escrito. 

- Identificar as características composicionais de gêneros textuais, relacionando-as ao 

assunto e ao contexto de uso. 

- Vivenciar por meio da literatura o exercício da fantasia e da imaginação. 

- Reconhecer alguns tipos textuais (narração, descrição, argumentação, exposição) que 

possam aparecer no texto literário. 

- Perceber que os textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de 

expressar-se.  

- Comparar diversas versões, tanto escritas quanto cinematográficas de diversos contos 

de fada e histórias infantis. 

- Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos 

quais participa cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo 

para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

 

COMO CHEGAR NOS OBJETIVOS PROPOSTOS ? 

 

● Pesquisas de diferentes gêneros textuais. 

● Livro Didático: textos e atividades propostas no livro. 

● Estudos em sala de aula: compartilhamento de tipos de textos. 

● Contato com diversos portadores textuais. 

● Estudo do Livro do Felpo Filva e o Carteiro chegou. 

● Caixa literária: envio para atividade no final de semana de livros e outros gêneros 

textuais com objetivos específicos. 

● Produção individual e coletiva. 

● Culminância: Noite na Biblioteca 
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AVALIAÇÃO: 

A avaliação seguirá a proposta de avaliação formativa conforme pressupõe as diretrizes de 

avaliação da SEDF e tem a função de avaliar para as aprendizagens, e diagnosticar os 

processos de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento para a 

melhoria do nosso projeto e se necessário uma reorganização do trabalho pedagógico e 

redefinição do percurso e o fluxo.  

●  Acontecerá de forma processual e contínua durante o desenvolvimento dos projetos 

através de constante análise nos momentos trabalhados na sala ou em outro ambiente 

em que os projetos estejam sendo executados com a proposta sempre de resignificar o 

processo tendo como foco principal a aprendizagem do que se pretende. 

 

E em momentos específicos de avaliação dirigidos em sala pela professora, quando houver 

necessidade. 

 

13.2.4 - 4º ANO -  EU & O DISTRITO FEDERAL  

1. JUSTIFICATIVA 

A educação básica constitui-se etapa fundamental para a formação de cidadãos, é por 

meio dela que se inicia a elaboração do conhecimento científico necessário para a vida social.  

Ser cidadão é ter direito à vida, à propriedade, à igualdade perante a lei e, em resumo, 

ter seus direitos civis garantidos sendo, portanto, uma condição social que se manifesta na 

capacidade do indivíduo em participar plenamente da vida política, econômica e cultural de 

uma sociedade.  

Este projeto justifica-se por tratar de assunto de interesse de todos os segmentos da 

sociedade, e a escola como parte integrante não pode se furtar a discutir assuntos que sejam 

importantes para o desenvolvimento de seu grupo.  

O tema central de estudos do quarto ano é o Distrito Federal, que será abordado com 

foco na identidade, na pluralidade e na diversidade de seu povo; em suas paisagens e sua 

cultura, em busca de propiciar aos estudantes uma visão crítica e reflexão sobre o espaço em 

que vivem.  

Pretendemos trabalhar na perspectiva da multidisciplinaridade para o levantamento de 

aspectos da geografia, da história e da cultura do Distrito Federal, dando ao estudante a 

oportunidade de elaborar hipóteses, produzir textos, ler e elaborar mapas, conhecer a riqueza 
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cultural do lugar onde vive, reconhecendo-se como sujeito histórico, responsável pela 

continuidade dos valores culturais da comunidade a que pertence. 

Deste modo, o projeto é um importante aliado ao Proposta Pedagógica norteador das 

práticas desta escola e prevê o pleno desenvolvimento de cada estudante inserido nessa 

realidade. 

2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 

A proposta deste trabalho tem como objetivo geral conhecer as diversas características 

do Distrito Federal, sua diversidade, seu povo e sua cultura bem como o de desenvolver os 

conteúdos indicados para o quarto ano, oportunizando a construção do conhecimento de forma 

cíclica. A partir de diversos ramos do saber, busca-se favorecer a compreensão do mundo que 

nos cerca, refletindo e elaborando novas ideias, de modo que aprenda a valorizar-se como ser 

humano, formando atitudes de respeito e solidariedade com o outro e com o meio em que vive. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conviver eticamente com o outro, conhecendo e respeitando seus direitos, deveres, 

costumes e modos de viver, na busca da eliminação da discriminação e do preconceito; 

 Identificar a origem dos diferentes povos que compõem a população do DF; 

 Conhecer os aspectos históricos e geográficos relacionados à construção de Brasília, 

bem como reconhecer a importância de seus idealizadores e dos trabalhadores que 

contribuíram para a efetivação da mudança da capital; 

 Conhecer os construtores de Brasília, por meio de várias linguagens; 

 Analisar a influência da procedência histórica e cultural das famílias que se fixaram no 

DF; 

 Reconhecer os direitos de cada comunidade do DF de conservar e aplicar seus valores 

culturais; 

 Apreciar diferentes paisagens e sua relação com a vida dos moradores do DF; 
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 Pesquisar as variadas regiões administrativas, suas especificidades em relação à 

diversidade cultural, 

moradia, transporte, 

trabalho, cidadania e 

comunidade no DF; 

 Identificar e 

compreender os espaços 

geográficos das regiões 

administrativas;  

 Apreciar, visitar e 

conhecer a história do 

conjunto arquitetônico de 

Brasília; 

 Perceber a 

importância dos poderes na 

construção de uma sociedade democrática, assim como a relevância dos grupos sociais na 

democratização dos direitos e deveres políticos, avanços tecnológicos e melhores condições 

de vida.  

 Localizar espaços, acontecimentos, épocas e períodos da história de sua cidade, 

realizando comparações entre passado e presente e reconhecendo-se agente de 

transformação. 

 Perceber a importância dos documentos históricos e de outros gêneros textuais como 

fonte de informação e pesquisa.  

 Analisar as diferenças existentes entre o modo de vida, da sociedade e a cultura dos 

povos que habitavam o Distrito Federal e a população atual.  

 Analisar os aspectos da ocupação, as condições de moradia e o índice de qualidade de 

vida de cada região.  

 Reconhecer o DF a partir de sua história, seus símbolos, seu sistema administrativo e 

percebendo a pluralidade cultural e a biodiversidade.  

 Perceber as relações de interdependência entre a cidade e o campo, comparando os 

diferentes modos de vida desses grupos sociais.  

 Conhecer e valorizar o modo de vida de diferentes grupos sociais, como se relacionam 

e constituem o espaço e a paisagem nos quais se encontram inseridos.  

 Avaliar o papel da sociedade na transformação do espaço geográfico, percebendo 

manifestações cotidianas naturais e produzidas pelo homem, na modificação das paisagens.  
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 Compreender a tecnologia em seu cotidiano por meio da observação e comparação.  

 Perceber as atividades econômicas do DF e suas relações com a saúde, a qualidade 

de vida, bem como a sustentabilidade ambiental.  

 Saber utilizar procedimentos básicos de observação, descrição, registro, comparação, 

análise e síntese na coleta e tratamento da informação;  

 Utilizar a linguagem cartográfica para obter, representar informações e adequar a vida 

cotidiana. 

3. COMPETÊNCIAS 

3.1  Conceituais:  

História Compreensão de conceitos como tempo e contexto histórico, 
simultaneidade, mudança, permanência, ruptura, cultura, 
patrimônio histórico e cultural, cultura material, grupo social, 
política. 

Geografia Compreensão de conceitos como miscigenação cultural, 
localização geográfica do Distrito Federal, clima, coordenadas 
geográficas, paisagem urbana e rural, biomas, indicadores 
populacionais, recursos hídricos do Cerrado. 

Língua Portuguesa Textos multimodais, textos narrativos, linguagem publicitária, 
repente. 

Matemática Indicadores quantitativos da cidade de Brasília, perspectivas, 
figuras geométricas, arquitetura, planta baixa, linhas curvas. 

Ciências O bioma do Cerrado: paisagem, espécies, recursos hídricos. 

Arte Arquitetura, desenho, traços, maquete, plano urbanístico, 
paisagismo. 

 
3.2  Procedimentais:  

História A história de Brasília; a evolução da cidade ao longo dos seus 
55 anos; a oralidade como fonte histórica, patrimônio histórico; 
o povoamento de Brasília e a miscigenação dos costumes. 

Geografia Localização geográfica do DF; Coordenadas geográficas, o 
paralelo 15 e 20; O Planalto Central; clima, paisagem e 
espécies do Cerrado brasileiro; Geografia urbana de Brasília; 
dados populacionais. 

Língua Portuguesa Análise de depoimentos dos pioneiros, produção de textos 
narrativos e roteiros turísticos, produção de cartão-postal 
sobre Brasília; resumos biográficos. 

Ciências O bioma do Cerrado, vegetação e fauna 

Arte Apreciação das obras de Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Athos 
Bulcão e Burle Max. 

 
3.3  Atitudinais: 
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Trabalho cooperativo. Valorização da cultura e das expressões artísticas locais. 

Responsabilidades com prazos, cumprimento de tarefas e compromissos assumidos 

com o grupo e com o professor. Comprometimento e envolvimento no próprio 

processo de aprendizagem.  

4. DURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Este projeto será desenvolvido ao longo do ano letivo de 2019.  

O professor deve avaliar o momento de trabalhar as diferentes propostas considerando 

seu planejamento e o currículo do quarto ano. 

Por ser longo o processo de construção da aprendizagem, é preciso dar ao estudante o 

tempo necessário para a experimentação, a reflexão, o compartilhamento de ideias e 

descobertas e, finalmente, para a compreensão dos conceitos.  

Considerando-se a importância do estudo da história local e regional, assim como da 

valorização da cultura e dos saberes locais, caberá ao professor equacionar esse tempo, 

levando em conta a realidade da escola e dos estudantes.  

A partir de pesquisas e passeios pedagógicos pretendemos despertar a curiosidade dos 

nossos estudantes para o estudo da História e da Geografia do Distrito Federal que 

oportunizam compreender fatos, conhecer os momentos históricos, comparar acontecimentos 

no tempo, localizar e reconhecer espaços e limites geográficos, identificar diferenças culturais, 

facilitando a sua compreensão a respeito do seu papel como parte integrante do meio em que 

vive.  

Pretendemos visitar os seguintes pontos turísticos, de modo a  contribuir para uma 

aprendizagem mais estimulante e enriquecedora, reforçando os temas trabalhados na escola, 

ampliando a bagagem cultural dos estudantes e desenvolvendo a capacidade de apreciação 

das diversas manifestações artísticas e científicas. 

1º Bimestre 
 

Eu e o Outro 
 

 Quem somos, como somos e onde estamos 

 Identificação pessoal – identidade, certidão de nascimento 

 Apresentação de si e dos colegas 
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 Respeito às diferenças 

 Aceitação do outro 

 Atitudes de respeito à diversidade  

 Hábitos e costumes 

 Autorretrato  

 Biografia 

 Linha do tempo  

 Tempo cronológico  

 Árvore da família 

 Pesquisa sobre quem é você 

 Local onde vivemos 

 Percurso da sua casa até a escola 

 Sua escola – conhecendo e refletindo sobre a escola 

 Procedência das famílias que se fixaram no DF 

 Tempo no cotidiano; fontes históricas; tempo histórico e social 

 Noções de época e século 

 

Nosso lugar 

 Sistema solar – corpos celestes, tamanho relativo, e distância da Terra   

 Planeta Terra 

 Representações do planeta Terra 

 Movimentos da Terra (translação e rotação) 

 Constituição do planeta Terra  

 Estrutura do planeta Terra: crosta terrestre e magma  

 Vulcão e terremotos 

 Pontos de referência (pontos cardeais, orientação por constelações, nascente e poente)  

 Rosa dos Ventos  

 Fases da lua e eclipses lunares  
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 Calendário lunar  

 Planeta Terra – água e oceanos 

 Rochas: composição, classificação, tipos e utilização  

 Estados físicos da água  

 Mudança dos estados físicos da água  

 Ciclo da água (formação das chuvas, geadas, granizo, neve)  

 Características da água 

 Água – recurso indispensável à vida 

 Uso consciente da água 

 Lençóis freáticos 

 Enchentes: o papel do solo na regulação da infiltração da água da chuva  

 Atitudes para a preservação ambiental 

 Distância, direção, orientação  

 Noções de proporção, 

 Desenho de observação e de imaginação sobre a cidade. (casa, rua, quadra, escola, 

bairro, cidade)  

 Planta  

 A sala de aula  

 Mapeamento da sala de aula 

 

2º Bimestre  

Nossa saúde 

 

 Receitas de família 

 Alimentação equilibrada 

 Fases da vida  

 Ciclo de vida 

 Alimentação: função dos alimentos (construtores, reguladores e energéticos) Prática de 

esportes e atividades físicas 
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 Partes do corpo humano  

 Digestão, circulação, respiração, excreção, locomoção  

 Sistemas do corpo humano 

 Relação entre corpo humano e pressão atmosférica  

 Célula  

 Estrutura celular: seres unicelulares e pluricelulares  

 Semelhanças e diferenças de gênero, étnico-raciais, afetivas entre os seres humanos e 

relações socioculturais  

 Diferença no desenvolvimento de meninos e meninas: menstruação, sexualidade, 

fecundação, gravidez e herança genética  

 Cuidados com o corpo  

 Avanço tecnológico: vacinas, medicamentos, eletrônicos e alimentos industrializados  

 A saúde no DF 

Nossos vizinhos 

 Retomar lugar onde vivemos  

 Limites / divisas 

 Mapa 

 Municípios 

 Rosa dos ventos 

 Norte, sul, leste e oeste 

 Linguagem cartográfica 

 Representação do território (mapas e desenhos) 

 Regiões Administrativas e Entorno (qualidade de vida, transporte, saúde e educação) 

 Modos de vida nas regiões administrativas 

 Distrito Federal na região Centro – Oeste  
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3º Bimestre  

Nossa história 

 A criação de Brasília.  

 Antigas capitais, Missão Cruls, a história de JK, os idealizadores de Brasília (Lúcio Costa 

e Niemeyer).  

 Pioneiros e construtores de Brasília – a influência de homens e mulheres na construção 

do DF (os candangos).  

 Construção da capital 

 Organização social e política do DF (necessidades básicas, condições dos serviços 

prestados, formas de poder e seus papéis).  

 Planejamento de Brasília: construção e crescimento demográfico 

 Formas de poder: papel do executivo, do legislativo, do judiciário e da sociedade civil  

 População total do DF e distribuição  

 Etapas de ocupação no DF - semelhanças, permanências e mudanças  

 A história do Distrito Federal  

 Aspectos culturais, históricos e geográficos 

 População do DF 

 Estimativas populacionais 

 Linha do tempo do DF  

 Autores do DF 

 Músicas cívicas 

 Profissões  
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 Atividades econômicas, produtivas e desenvolvimento sustentável do DF: (agricultura, 

indústria, comércio, serviços e turismo)  

 Transportes e Trânsito  

 Placas de trânsito 

 Meios de comunicação 

 A vida dos sujeitos no DF: hábitos, costumes, religiões, organização social, modos de 

viver, convivência 

 Grupos musicais diversos e da cultura popular de Brasília  

 Athos Bulcão  

 Desenho urbanístico de Lúcio Costa  
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 Monumentos de Oscar Niemeyer  

 Apreciação de obras de artistas do modernismo brasileiro  

 Arte no Distrito Federal e seus artistas locais  

 Apreciação de obras artísticas em períodos e movimentos distintos  

 Pontos turísticos da cidade (apreciação e realização de desenhos, esboços e ou textos) 

 Espaços de informação e comunicação artística / cultural (museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas, ateliês, pontos turísticos)  

4º Bimestre  
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Nossa natureza 

 

 Tempo atmosférico (chuva, sol, calor, frio, umidade, granizo, neve, neblina e geada)  

 Diferenciação entre tempo atmosférico e tempo cronológico  

 Clima: diversidade climática brasileira, clima e forma de vida;  

 Fenômenos da altitude (estação meteorológica)  

 Poluição, desmatamento, efeito estufa, aquecimento global e catástrofes naturais  

 Ar atmosférico  

 Composição do ar atmosférico  

 Poluição do ar 

 Reino animal: classificação  

 Reino vegetal: classificação  

 Bactérias, protozoários e fungos (características)  

 Seres vivos  

 Seres não vivos  

 Relação entre os seres vivos: cadeia alimentar 

 Ecologia: preservação do ambiente 

 Características dos animais e seu habitat,  

 Biomas brasileiros  

 Cerrado  

 Ocupação desordenada do solo: condomínios e invasões, causas e conseqüências  

 Necessidades básicas e a condição dos serviços prestados 
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Elementos naturais visíveis na sociedade 

 Ambientes naturais 

 Ambientes construídos  

 Impacto das ações do homem no ambiente  

 Reaproveitamento de produtos: metais e papéis 

 Modificações feitas pelo homem 

 Transformação de materiais  

 Impacto das transformações de materiais sobre o meio ambiente  

 Relevo (áreas altas, baixas, planas e elevações); 

 Águas (rios, lagos, mar, lagoas, canais e baias);  

 Vegetação (natural e introduzida);  

 Clima (temperatura, chuvas, vento e umidade) 

 Saneamento básico e coleta seletiva de lixo 

 Reciclagem  
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 Preservação e reconhecimento de cada um como agente de transformação.  

 

Nossa 

sociedade  

 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 Estatuto da criança e do Adolescente 

 Estatuto do Idoso 

 Leis 10.639/03 e 11.645/08.  

 Grupos sociais: diversidades, regras sociais nos diferentes grupos estudados 

 A vida em sociedade 

 História de comunidades locais (rurais, quilombolas, indígena) 
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 Realidade das diferentes comunidades (urbana, do campo, quilombolas, indígenas e 

outras)  

 Cidade e o campo (modos de vida, respeito ao outro, valorização da convivência pacífica 

e harmoniosa) 

 Poderes na construção de uma sociedade democrática. 

 Origem e classificação das rochas 

 Características das rochas  

 Utilização das rochas  

 Preservação de recursos naturais 

 Sustentabilidade. 

 
5. LIVROS A SEREM TRABALHADOS  

O trabalho acontecerá ao longo de todo o ano letivo, de modo sistemático e gradativo e 

acompanhará a temática desenvolvida nos projetos, a cada bimestre. O estudo dos gêneros 

textuais tem por objetivo a comparação, diferenciação, o seu uso em situações diversificadas, a 

compreensão destes e a escrita de acordo com a finalidade da situação comunicativa. 

Este trabalho terá início no segundo bimestre e será realizado com o objetivo de atrelar os 

estudos sobre o Distrito Federal e o Cerrado à proposta de incentivo à leitura, interpretação e 

produção de textos. Serão selecionadas algumas obras próprias para o público infanto-juvenil, 

que farão parte de um baú para as turmas de 4º ano.  

 Obras selecionadas:  

 Brasília de A a Z: o olhar de três gerações. Tino Freitas; ilustrado por: Kleber Sales; 

 Flor do Cerrado: Brasília. Ana Miranda; ilustrado por: Maria Eugênia; 

 Deu Queimada no Cerrado. Diane Valdez; ilustrado por Lenice Marques; 

 Brasília: de cerrado a capital da República. Lucília Garcez; ilustrado por: Jô Oliveira. 
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A escolha destas obras justifica-se por apresentar um acervo amplo e favorecer o 

aprofundamento do trabalho com as temáticas curriculares. A leitura será feita semanalmente, 

em sala de aula e será acompanhada de conversas sobre o tema de cada livro, trabalhos em 

grupos e registros diversificados que comporão um portfólio individual. 

6. CONTEÚDOS A SEREM TRABALHADOS 

Os conteúdos do Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal 

serão contemplados dentro do projeto  

 
7. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

A avaliação terá como base a perspectiva da formação do estudante e será realizada ao 

longo de todo o processo de aprendizagem.  

Servirá ainda como elemento norteador da prática pedagógica e será realizada por meio 

de diversos instrumentos, tais como elaboração e apresentação de trabalhos em grupos, 

produções de textos, exercícios individuais, realização das atividades diárias, etc.  

O professor acompanhará as crianças durante a realização do projeto avaliando seu 

desempenho, envolvimento e desenvolvimento. 

Os estudantes deverão realizar uma autoavaliação, oportunizando a reflexão sobre suas 

aprendizagens. 

 

13.2.5 - 5º ANO -  ORIGENS E REGIONALIDADE 

 PROJETO ORIGENS 

Duração: 1º e 2º bimestres  

Justificativa: O ser humano possui necessidade de procurar explicações que dão sentido ao 

mundo. O projeto Origens tem o objetivo de questionar, pesquisar, refletir sobre as origens dos 

objetos de estudo para que eles tenham significado e compreendam a forma como foi 

construída a cultura de um povo e a importância desses conhecimentos para a vida. 

O estudante é o sujeito da História e será capaz de entendê-la como conhecimento, como 

experiência e prática de cidadania. Ele tem que ver a História e participar dela. Construindo, ele 

produz a História. 

Objetivos:  

 Construção dos conceitos de sujeito histórico, fato histórico e tempo histórico; 
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 Reconhecer semelhanças e diferenças sociais, econômicas e culturais existentes nas 

vidas do grupo;  

 Estabelecer relações entre o presente e o passado; identificar fontes de pesquisa como: 

fotos, certidão de nascimento, objetos etc e suas funções; 

 Compreender papéis sociais;  

 Perceber e relacionar mudanças sociais e culturais. 

Recursos didáticos: 

Vídeos, Textos, Pesquisas, Entrevistas, Recurso humano, Instrumentos musicais, Músicas. 

Jogos, Mapas 

Estratégias: 

 Ler e interpretar textos diversos; 

  Produzir textos relacionados; 

  Resolver situações problemas, formular hipóteses e estimativas;  

 Identificar medidas de tempo, comprimento e massa;  

 Produção textual (individual e coletivo) 

 Confecção de cartazes 

 Trabalhos em grupo 

 Oficinas 

 Experiências  

 Confecção de sólidos geométricos 

 Caça ao tesouro 

Conteúdos: 

Português 

 Conhecendo a história do alfabeto 

 Leitura, produção escrita e oral 

 Letra maiúscula 

 Acentuação gráfica 

 Classificação quanto a tonicidade 

 Produção textual que constem informações que envolvam medidas 
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 Analise, percepção de elementos da narrativa presentes em diferentes gêneros: foco 

narrativo, característica física, psicológicas do personagem principal, identificação de 

personagens secundários, caracterização de lugar e tempo; enredo (desenvolvimento do 

conflito, clímax e desfecho); discurso direto e indireto. 

 Entrevista: planejamento, realização oral, organização de dados e escrita; 

 Autobiografia  

 Substantivos e artigos. 

 Marcadores textuais: artigo, preposição e conjunção- sem nomeação, com foco na 

paragrafação.  

 Revisão: modo de nasalização-m, n no final de sílaba; nh, uso do til, contiguidade, uso 

do m antes de p e b 

Matemática 

 Reconhecimento de outros sistemas de numeração em contexto da História da 

Matemática para a compreensão da importância do número para a civilização atual: 

hindu, romano, maia, arábico. 

 Sistema de Numeração Decimal: 

- Registro, leitura e escrita numérica de grandes quantidades 

- Composição e decomposição 

-Comparação de números na reta numérica 

 Reconhecimento da evolução das medidas e de seus instrumentos na história da 

civilização 

 Socialização de procedimentos e de registros de medições de tempo e comprimento. 

  Resolução de situações-problemas envolvendo transformações e relações entre as 

medidas de comprimento e tempo.  

 Reconhecimento e representação de deslocamentos e orientações por meio de mapas. 

 Representação de locais, espaços e edificações por meio de maquetes utilizando 

poliedros, esferas, cilindros e cones. 

 Identificação de figuras espaciais por meio de suas vistas: frontal, lateral e superior. 

Poupança Solidária: 

 História do dinheiro: de antes de sua criação até os dias de hoje 
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 Utilização do dinheiro em situações-problema que envolvam a relação custo e 

mercadoria. 

 Significado de poupar e poupança. Poupança coletiva e solidária. 

 Situações-Problema envolvendo as quatro operações e o Sistema Monetário Brasileiro – 

explorando a diversidade de procedimentos de registros e envolvendo hipóteses, 

estimativas, pesquisa de preços, notas fiscais. 

Ciências 

 Sistema solar – corpos celestes, tamanho relativo e distância da terra (lua, sol, planetas) 

 Satélites naturais e artificiais 

 Translação, rotação e inclinações do eixo da Terra. 

 Calendário, ano bissexto e estações do ano 

 Fases da lua e eclipses lunares 

 Calendário lunar 

Recursos Tecnológicos 

 Invenções e descobertas realizadas no Brasil e no mundo 

 Transformações de materiais 

 Impacto das transformações de materiais sobre o meio ambiente 

História 

 O tempo no cotidiano;  

 Tempo cronológico: calendários e relógios 

 Tempo atmosférico 

 Fontes históricas 

 Tempo histórico e social 

 Constituição da sociedade brasileira: povos originários; grandes navegações; a chegada 

dos portugueses ao Brasil. 

 Transformação de vida dos povos originários com a chegada dos europeus. 

 Presença dos povos africanos no Brasil. Escravização e resistência. 

 História da Escola – 40 anos. 

Geografia 

 Localização espacial, meios de orientação, direção, distância 
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 Referenciais de localização, pontos cardeais, direção, distância, divisões e contornos 

dos mapas, o sistema de cores e legendas 

 Tipos de mapas 

 Projeções cartográficas 

 Proporções e escalas 

 Continentes e oceanos 

Educação Física 

 Jogos e brincadeiras populares presentes na cultura brasileira (amarelinha, elástico, 

pião, beti, cabo de guerra, pique-bandeira, cabra cega, bola de gude, etc) 

Artes 

 As primeiras manifestações de arte 

 Construção de conceitos e noções a respeito de elementos das linguagens visuais: 

ponto, linha, cor, forma e espaço. 

 Percepção dos parâmetros sonoros e da paisagem sonora (altura, intensidade e duração 

do som)  

 Reprodução de músicas ligadas ao esquema corporal 

 Conhecer aspectos históricos das linguagens cênicas: dança e teatro 

 Noções sobre corpo e movimento 

 Relação entre arte e vida 

 Estabelecimento de conexões entre arte e outras áreas de conhecimento 

 Bens do patrimônio histórico e artístico cultural. 

Avaliação: 

A avaliação será feita diariamente, durante todo o processo, observando e acompanhando a 

participação, o desenvolvimento e desempenho, individual e coletivo dos estudantes nas 

atividades propostas. 

PROJETO REGIONALIDADES 

Duração: Será aplicado durante e 3º e 4º bimestre 

Justificativa:  



 

120 

 

Este projeto justifica-se pela necessidade de conhecer o povo brasileiro, suas origens étnicas, 

culturais e as consequências históricas destas relações, para a formação da sociedade que 

hoje temos e buscar meios de transformar esta realidade para um mundo melhor e com maior 

justiça social. 

Objetivos:  

 Promover o autoconhecimento e a valorização pessoal; 

 Conhecer o processo histórico de formação do povo brasileiro; 

 Identificar os grupos étnicos miscigenados na formação do povo brasileiro; 

 Conhecer nossas raízes culturais e étnicas; 

 Refletir sobre a valorização de determinadas etnias e culturas, em detrimento das 

demais; 

 Promover o respeito e a valorização da diversidade cultural do povo brasileiro, em suas 

comunidades e seus estados. 

Recursos didáticos: 

Poemas, Participação das famílias, Jogos e brincadeiras, Músicas, Instrumentos de medidas, 

Vídeos, Pesquisas, Mapas, Gráficos 

Estratégias: 

 Entrevistar a família; 

 Relacionar a origem da família com a formação do povo brasileiro; 

 Localizar no território brasileiro os povos indígenas de antes da época do descobrimento e 

sua distribuição atual; 

 Localizar em mapas e globo, países e continentes que se referem à formação do povo 

brasileiro (Europa e África); 

 Reproduzir mapas; 
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 Pesquisar na Internet, em enciclopédias e em outras fontes, informações sobre os povos e 

continentes (indígenas, africanos e europeus); 

 Organizar exposições de objetos, fotos e informações sobre os povos estudados; 

 Confeccionar cartazes sobre os povos e continentes; 

 Realizar seminários entre grupos de estudantes; 

 Ler textos informativos, narrativos e poéticos relacionados aos povos e temas relacionados; 

 Promover discussões reflexivas sobre os temas abordados;  

 Conhecer alguns dos personagens negros que ajudaram a construir a nossa história; 

 Produzir textos informativos e poéticos; 

 Resolver situações-problema envolvendo a extensão dos continentes e dados 

populacionais.     

 Localizar em mapas e globos as regiões brasileiras, seus estados e cidades principais; 

 Pesquisar sobre os aspectos: físicos, econômicos, culturais e sociais das regiões do Brasil; 

Conteúdos: 

Português 

 Poesia moderna e contemporânea  

 Poema popular (cordel) 

 Fábulas 

 Gêneros da tradição oral: parlendas, trovinhas, trava-línguas, adivinhação, piadas e 

cantigas (exploração, memorização e produção oral)  

Matemática 

 Números decimais 

- Leitura, escrita, comparação e ordenação de registros numéricos pela compreensão de 

características dos números decimais (valor posicional, função da vírgula) 
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 - Equivalência de números decimais com diferentes números de casas decimais por 

meio de complementação de zero. 

  Realização de leituras de medidas em instrumentos que expressem o resultado por 

número decimal. 

 Reconhecimento de números naturais e de números racionais (decimais e fracionários) 

no cotidiano. 

 Reconhecimento de múltiplos e divisores em contextos do cotidiano.  

 Ampliação e ou redução de figuras mantendo as devidas proporções com recursos do 

quadriculamento. 

 Resolução de situações-problemas envolvendo transformações e relações entre as 

medidas de massa. 

 As medidas em outras áreas do conhecimento e nas profissões. 

 As principais frações nas unidades de medidas. 

Poupança Solidária: 

 Resolução de situações-problema envolvendo decimais com dinheiro e medidas com 

situações de adição e subtração explorando a diversidade de procedimentos e de 

registros. 

 Resolução de problemas envolvendo a ideia de equivalência e desigualdade de frações. 

Ciências 

 Reino animal: classificação 

 Reino vegetal: classificação 

 Seres vivos 

 Seres não vivos 

 Relação entre os seres vivos: cadeia alimentar 

 Ecologia: preservação do ambiente 

 Ecossistema 

 Clima: diversidade climática brasileira, clima e forma de vida 

 Noções de lençóis freáticos 

 Enchentes: o papel do solo na regulação da infiltração da água da chuva 

Recursos Tecnológicos 

 Ambientes naturais 
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 Ambientes construídos 

História 

 História do povo brasileiro; 

 Os povos indígenas; 

 A colonização do Brasil; 

 Imigração no Brasil; 

 Os europeus que migraram para o Brasil; 

 Os povos africanos; 

 Formação social do Brasil: matriz indígena, africana e portuguesa; 

 Contribuições dos povos indígenas, africanos e europeus na formação da cultura 

brasileira; 

 Contribuições culturais, sociais e étnicas dos imigrantes europeus e asiáticos 

 Genética e hereditariedade 

Geografia 

 Regiões brasileiras: características, paisagens, modos de produção e organização social 

 Etapas de ocupação do Brasil: semelhanças, permanências e mudanças 

 Aspectos geográficos do Brasil: relevo, vegetação, hidrografia e clima, população, 

tamanho e distribuição 

 Indústria e comércio: suas interferências na organização das cidades e regiões 

Artes 

 Manifestações folclóricas, populares 

 Aspectos da cultura brasileira 

Educação Física 

 Jogos esportivos presentes na cultura brasileira  

Avaliação 
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A avaliação será feita diariamente, durante todo o processo, observando e acompanhando a 

participação, o desenvolvimento e desempenho, individual e coletivo dos estudantes nas 

atividades propostas. 

 

PROJETO CORPO HUMANO  

Duração: Durante todo o ano escolar 

Justificativa: 

Este projeto justifica-se pela necessidade do autoconhecimento e da compreensão das 

mudanças pelas quais o corpo, os hábitos, desejos e ideias das pessoas passa durante as 

fases da vida, especialmente, na puberdade e adolescência, aceitando-se e valorizando seu 

modo de ser, aprendendo a cuidar e ser responsável por si mesmo. 

Objetivos: 

 Promover o autoconhecimento e a valorização pessoal; 

 Reconhecer o corpo humano como um todo integrado, em que os diversos sistemas 

realizam função específica, interagindo para a manutenção desse todo; 

 Identificar órgãos do corpo humano, bem como os cuidados para a preservação da 

saúde; 

 Perceber a sexualidade como parte integrante do ser humano durante a vida toda; 

 Reconhecer as mudanças pelas quais o corpo passa ao longo do processo de 

desenvolvimento (infância, puberdade, adolescência, juventude, adultos e idosos); 

 

 Espaços: urbano e rural e suas semelhanças e diferenças 

 Localização espacial, meios de orientação, direção, distância 

 Referenciais de localização, pontos  cardeais, direção, distância, as divisões e contornos 

políticos dos mapas, o sistema de cores e legendas 

 Tipos de mapa 

 Projeções cartográficas 
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 Proporção e escala 

 Tabus, mitos e realidade nas relações socioculturais e psicológico-afetivas 

 Mídias e suas influências no comportamento humano 

Avaliação: Observar o comportamento dos estudantes: hábitos de trabalho, relacionamento 

com os amigos e professora, cumprimento das tarefas escolares, atitudes positivas ou 

negativas com relação às atividades, capacidade de cooperação. Trabalhos escritos ou de 

outra natureza qualquer produzidos espontaneamente. 

Em cada trabalho desenvolvido, busca-se reforçar a prática de hábitos de higiene, saúde e 

limpeza; preservação do meio ambiente; cuidados com o corpo; e consciência da interação dos 

estudantes com sua comunidade escolar e com a sociedade. 

12. Organização da Proposta Curricular da Escola 

 Promover encontros semanais com os estudantes, para que eles discutam as questões 

vivenciais da escola, da família e do seu meio social. 

 Realizar encontros coletivos mensais dos segmentos da comunidade escolar, 

promovendo a discussão dos problemas e a busca conjunta de soluções para eles. 

 Levantar junto à comunidade, semestralmente, os problemas da escola. 

 Possibilitar a participação de servidores em cursos de formação promovidos anualmente 

pela rede pública de ensino ou demais órgãos educacionais. 

 Avaliar mensalmente os estudantes em situação de dificuldade de aprendizagem ou com 

necessidades educacionais especiais, ampliando a interação escola-família com vistas a 

desenvolver integralmente o potencial de aprendizagem do estudante. 

 Realizar encontros coletivos semanais com o corpo docente para planejar e debater as 

práticas educacionais atualmente empregadas. 

 Promover bimestralmente reuniões com familiares e encontros socioculturais para 

discutir pormenorizadamente o desenvolvimento de cada estudante, ampliando, assim, a 

interação dos membros da comunidade escolar. 

 Criar mecanismos de participação sistemática que traduzam o compromisso de todos 

com a melhoria da qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo 

pedagógico, estimulando o envolvimento do segmento no Conselho Escolar e na APM, 

órgãos cogestores da instituição educacional. 
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

INTRODUÇÃO 

Tendo em vista os desafios do mundo contemporâneo e a responsabilidade social que 

temos na construção de cidadãos conscientes de suas responsabilidades para com esse 

mundo, não podemos improvisar nas ações que nortearão todo esse processo. Assim sendo 

entendemos que a ação do coordenador pedagógico aliada a uma dinâmica ativa e coerente 

colaborarão para um desenvolvimento eficaz em todo fazer pedagógico da instituição. 

Realizar esse planejamento tendo em vista os objetivos, traçando os meios para que 

estes possam ser atingidos, prevendo o futuro e propondo soluções práticas para a solução de 

problemas que, certamente, surgirão no decorrer do caminho, é uma forma de nos 

anteciparmos aos problemas e dificuldades encontradas ao longo do ano letivo. Este plano é 

flexível de acordo com as necessidades reais da nossa escola e de toda a clientela nela 

atendida, visando um  melhor e mais eficiente desempenho do trabalho didático-pedagógico e, 

obviamente, a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

A rotina do processo didático e do conhecimento que se ensina, aprende e (re) constrói 

na escola, solicita do coordenador pedagógico que incentive e promova o hábito de leituras, 

estudos e discussões coletivas, tanto os que trazem subsídios aos conteúdos específicos, 

quanto os que ampliam e aprofundam bases, encaminhamentos e concepções do ato 

educativo de ensinar e aprender, que caracteriza a especificidade da escola e do conhecimento 

que deve ser garantido.  

Sabendo da grande responsabilidade do papel do coordenador pedagógico, trabalhamos 

de forma democrática, atendendo as necessidades do grupo da melhor maneira possível. 

JUSTIFICATIVA 

Assumir o cargo de coordenador pedagógico de uma escola não é tarefa fácil.O 

coordenador pedagógico é peça fundamental no espaço escolar, pois busca integrar os 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem mantendo as relações interpessoais de maneira 

saudável, valorizando a formação do professor e a sua, desenvolvendo habilidades para lidar 

com as diferenças, com o objetivo de ajudar efetivamente na construção de uma educação de 

qualidade. 
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Assumir esse cargo é sinônimo de enfrentamentos e atendimentos diários a pais, 

funcionários, professores, além da responsabilidade de incentivo a promoção do projeto 

pedagógico.  

O espaço escolar é dinâmico e a reflexão é fundamental para a superação de 

obstáculos, socialização de experiências e fortalecimento das relações interpessoais. Para 

acompanhar o trabalho pedagógico e estimular os professores, é preciso percepção e 

sensibilidade para identificar as necessidades dos alunos e dos educadores.Torna-se 

necessária a presença de um coordenador pedagógico consciente de seu papel, que incentive 

a formação continuada de todos e que estabeleça parceria entre pais, alunos, professores e 

direção. 

Objetivos Gerais: 

 Oportunizar momentos de formação, de estudo e de reflexão sobre a prática docente; 

organização de momentos de confraternização da comunidade escolar, substituir pequenas 

substituições (abonos) para garantir o direito das crianças ao dia letivo de qualidade. 

    Objetivos específicos: 

• Diagnosticar os pontos críticos do processo de ensino aprendizagem; 

• Sugerir e propor atividades visando o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico; 

• Propor um outro jeito de olhar, de analisar ou conduzir uma ação; 

• Evidenciar a importância do coletivo na construção do conhecimento; 

• Explorar alternativa de trabalho que permita a concretização da proposta 

pedagógica; 

• Oferecer oportunidade de estudos e pesquisas importantes para a relação teoria - 

prática do processo de ensino - aprendizagem; 

• Metas Previstas: 

• Dar atendimento individual e coletivo a todos envolvidos no processo de ensino – 

aprendizagem; 

• Coordenar e ajudar na elaboração dos diagnósticos da realidade escolar; 
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• Pesquisar e acompanhar as causas da repetência e o rendimento escolar dos 

alunos; 

• Coordenar o trabalho em conjunto por ano para analisar, discutir, estudar e 

aperfeiçoar as questões pertinentes ao processo de ensino – aprendizagem; 

• Incentivar e promover condições para dar continuidade aos projetos já existentes 

atendendo ao PP da escola; 

• Trocar experiências e procurar sempre ouvir os professores e atendê-los sempre 

que possível; 

• Sugerir temas para reflexão e orientação; 

• Discutir a avaliação de planos e projetos propostos; 

• Solicitar dos professores sempre que necessário uma avaliação do trabalho 

desenvolvido para que possa ser melhorado e diversificado cada vez mais a atuação 

pedagógica do grupo envolvido. 

Ações: 

• Ampliar os horizontes de compreensão e vivência tanto do corpo discente quanto 

do corpo docente através dos diversos projetos; 

• Realizar ações que envolvam a comunidade escolar e que busquem desenvolver 

e estruturar as potencialidades individuais e coletivas; 

• Contextualizar no âmbito escolar o mundo do discente; 

• Monitorar e auxiliar o professor no planejamento das aulas; 

• Divulgar as informações recebidas pela direção, EAPE, SEEDF e outras; 

• Monitorar atividades e leituras para enriquecer e diversificar o trabalho dos 

professores; 

• Acompanhamento técnico-organizacional da implantação e avaliação dos 

projetos; 
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• Preparação do conselho de classe, para analisar e avaliar junto com os 

professores as causas e consequências que levam o aluno a não adquirirem as habilidades 

propostas no período. 

• Organizar, facilitar e apoiar os eventos pedagógicos coletivos; 

• Promover e executar eventos comemorativos e ou educativos pertencentes ao 

calendário escolar; 

• Divulgar e analisar internamente resultados da aprendizagem junto com 

professor; 

• Facilitar e auxiliar na elaboração, digitação, formatação e impressão de atividades 

avaliativas, assim como textos diversos;  

• Acompanhar e ou representar professores e direção nas convocações para 

cursos, reuniões e palestras externas; 

• Ser agente multiplicador e formador de conhecimentos docente e discente; 

Público: 

• Comunidade escolar 

• Grupos docente e discente 

• Auxiliares de educação 

AVALIAÇÃO 

Avaliar é um processo contínuo e sistemático e consiste num trabalho progressivo e 

cooperativo entre a direção, coordenação pedagógica e o corpo docente. Esta avaliação 

contínua e progressiva será feita através de: 

 Análise do plano elaborado, para verificar se os objetivos foram alcançados; 

 Observação direta e indireta de todas as atividades desenvolvidas; 

 Fichas de acompanhamento; 

 Reflexão e conclusão; 
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 Análise dos dados coletados. 

 

   PONTOS A SEREM MELHORADOS  

Existem diversos fatores que impedem o bom desenvolvimento do trabalho do 

coordenador pedagógico e que podemos considerar empecilhos para que a fluidez escolar 

ocorra de forma satisfatória. 

Muitas vezes a rotina da gestão do coordenador conta com uma série de imprevistos 

que surgem na escola e os coordenadores vão resolvendo os problemas à medida que estes 

vão surgindo no decorrer de seu trabalho de gestão cotidiana. Essa predominância de 

situações não previstas demonstra a dificuldade que o profissional tem para gerenciar o seu 

trabalho diário. 

No decorrer do processo de resolver “as coisas que surgem no caminho” o coordenador 

pedagógico deve garantir que o cotidiano escolar se desenvolva de acordo com as 

expectativas já existentes, mas nem sempre isso se torna possível.  

A falta de professores e funcionários causa uma imensa sobrecarga de trabalho para o 

coordenador e demais profissionais da escola, gerando a falta de rotina, a improvisação e o 

mal-estar no exercício da profissão, além de interferir na rotina do coordenador. O coordenador 

pedagógico ao “ter que entrar em sala de aula” na ausência de um professor, traz uma 

sobrecarga a todos os que trabalham na escola.  

Outra interferência percebida na rotina de trabalho do coordenador é o comparecimento 

do responsável sem prévio agendamento.  

Os problemas com alunos interferem no trabalho do coordenador pedagógico 

evidenciando uma rotina cheia de imprevistos e atividades não planejadas que exigem 

resolução urgente. O planejamento e a gestão do trabalho nem sempre são executados 

devidamente. Percebemos assim que muitas vezes é difícil estabelecermos uma rotina para o 

coordenador pedagógico. No trabalho de gestão do coordenador, observamos que a falta de 

pessoal e de estrutura nas escolas traz como consequência o não cumprimento do 

planejamento do seu trabalho de forma satisfatória, fazendo com que ele exerça funções que 

não estão dentro de suas atribuições, mas que são fundamentais para o bom funcionamento 

da escola.  
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Ele trabalha o tempo todo com relações interpessoais, fundamentais na área 

educacional, estabelecendo relações com diversos tipos de pessoas: o professor, o aluno, o 

responsável, a direção, o funcionário, a Regional de ensino. Estas relações fazem parte da 

gestão do coordenador, e nestas relações sociais, alguns atritos acontecem, assim como 

imprevistos e conflitos de emoções. A forma como se travam as relações sociais em nossa 

escola e as nossas dificuldades na resolução de conflitos, minimizando as insatisfações, que 

são causadas pelas exigências do sistema necessitam de tempo e atenção deste profissional.  

Sabemos que os professores são responsáveis pelo sucesso dos alunos e o 

coordenador é responsável pelo sucesso dos professores. Múltiplas são as atribuições do 

coordenador pedagógico. Ele faz parte de uma equipe e muitas vezes devido à falta de 

pessoal, eventuais ausências e atrasos de professores e funcionários ocorre uma sobrecarga 

de trabalho onde os coordenadores pedagógicos acabam fazendo o trabalho de outros 

profissionais. A falta de pessoal especializado nas escolas públicas leva o coordenador a 

exercer múltiplas atividades que não estão diretamente relacionadas com a sua função. 

Sabemos que em relação à falta de pessoal existente nas escolas, isso acontece por causa do 

desequilíbrio financeiro por parte dos sistemas escolares, resultando em falta de investimentos 

do poder público na área educacional. 

Acreditamos que alguns dos problemas mais evidentes, como a falta de pessoal na 

escola, pudesse ser sanado ajudaria o coordenador pedagógico a executar sua rotina de 

trabalho de acordo com as atribuições a ele designadas.  

CONCLUSÃO 

O alcance dos objetivos deste plano não depende somente da atuação do coordenador 

pedagógico, mas também, do apoio da direção da escola, da aceitação e esmero dos 

professores, do desempenho dos demais funcionários do estabelecimento, e ainda, do auxílio 

dos responsáveis pelos alunos desta instituição. 

Portanto, é preciso conquistarmos a confiança de todos, para que possamos trabalhar 

sob um clima completamente familiar, proporcionando assim, maior intercâmbio entre escola-

comunidade. Somente assim teremos êxito na implantação deste Plano de Ação. 

ROTINA 

O conjunto de compromissos e de saberes dos coordenadores materializa‐se em seu 

plano de formação e na construção de uma rotina a ser vivenciada na escola onde atua.  
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Não existe uma única possibilidade de rotina para a ação dos coordenadores, pois cada 

realidade escolar e cada necessidade de formação, impõem especificidades aos planos de 

cada coordenador. 

O coordenador pedagógico precisa garantir tempo e espaço de educação continuada; 

planejar e realizar escuta sobre experiências, questões, problemas, angústias e buscas de 

soluções criadas pelos professores; intervir, criticando e corrigindo carinhosamente; construir 

rotina de crescimento intelectual, afetivo e cidadão dos professores e avaliar coletiva e 

individualmente o processo de formação.  

Abaixo segue uma tabela da rotina que fazemos em nossa escola.  
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Objetivos 
Metas Ações 

Avaliação das ações 
Responsáveis Cronograma 

 
Elaborar o calendário 
da IE de acordo com o 
calendário oficial e a 

especificidade da 
unidade  

 
 

 
Definir datas e 
ações a serem 

realizadas. 

-Reunião de pais; 
-Reunião com professores; 

Conselhos de classe 
Conselhos de classe 

participativo 
Entrega de relatórios 

pedagógicos  
Visitas pedagógicas 

Aniversário da escola 
participativo 

Festa Junina; 
Festaula 
Trocarte 

Baladinha 
Noite na biblioteca 

multiculturando 
 

 

Por meio de reuniões 
coletivas, avaliações 

escritas e 
questionários. 

 
 

Diretor, vice- 
diretor, 

coordenadora 
pedagógica e 
professores  

 

Fevereiro, 
As atividades 

descritas serão 
realizadas 

durante o ano 
letivo. 

 
 

Produção do PP 

 
Retomar 

discussão dos 
aspectos do PP a 
serem avaliados. 

-Discussão com revisão dos 
textos e levantamento das 

ações desenvolvidas e 
almejadas pela escola. 

 

Por meio de 
avaliações escritas e 

auto- avaliações 

 

Direção, 
professores, 
comunidade 

escolar e 
coordenadora 
pedagógica. 

 

Fevereiro/maio 

 

 
projetos  

por  
ano 

 

Elaboração dos 
projetos a partir 
das 
expectativas 
das crianças e 
das famílias em 
consonancia  
com o curriculo 
em movimento  

Levantamento de expectativas 
das crianças e das famílias. 

Copilação de dados  
Copilação dos dados e 

alinhamento com o curriculo  
-Reunião de grupos por ano 
para definição do projeto do 

ano. 

 
Realizar 

oralmente 
durante as 
reuniões e 
culminância dos 
projetos  no 
multiculturando. 

 

Direção, 
Coordenadora e 

Professoras 
regentes. 

  

 

Fevereiro/março 
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Avaliação de práticas 
descritas no PP. 

 

Avaliação da 
Reunião de pais, 
organização do 2º 

semestre no campo 
pedagógico. 

 
-Discussão oral após   

ponderações sobre o semestre 
anterior 

 
 

Avaliar mediante 
questionário enviado 

aos pais. 

 
 

 
Direção, 
coordenadora 
pedagógica. 

 

Julho/agosto 

 
 

 
Formação 

continuada/coordenaç
ões coletivas. 

Discussão do 
papel do 

coordenador; 
sobre o que é 
coordenação 
pedagógica. 

 Levantamento de 
temas para as 
coletivas de 

acordo com a 
necessidade do 

grupo  

Estimular e articular 

a formação 

continuada da equipe 

escolar 

Reservar momentos 
de estudo para 

aprofundamento 
teórico das 

temáticas a serem 
trabalhadas 

 
 Tdah 
 Dislexia 
 Autismo 
 Down 
 Rav 
 Jogos 

matemático

-Atividades práticas a serem 
desenvolvidas e vivenciadas 

pelas professoras em 
forma de oficina. 
Leitura de textos 

Videos  
Palestrantes convidados  
Explicação e sugestão de 
atividades que envolvam 

autoavaliação como forma de 
levar o estudante a refletir 

sobre sua      aprendizagem e 
seus objetivos. 

-Discussão, revisão e 
avaliação dos estágios 

psicogenéticos e sua utilização 
para mudar práticas 

desenvolvidas 
em sala. 

 
 
 
 

 
 Avaliaão oral das 
atividades e dos 
impactos que as praticas 
tiveram em sala de aula 
com as crianças, 
Questionários avaliativos  
Autoavaliação de cada 
menbro do grupo 

 
 
 

 
Direção, 
Coordenadora 
pedagógica. 

 
 
 
As atividades 
descritas serão 
realizadas durante 
o ano letivo 
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s 
 Bncc 
 Reagrupame

ntos 
 Altas 

habilidades 
 Jogos de 

alfabetizaçã
o 

 Psicogenese 
da escrita  

 Sequencias 
didaticas 

 Adaptação 
curricular  

 Encaminham
entos para 
as EEAA 

 

Coordenação por ano 
Orientar a 

equipe docente 
na elaboração e 

execução de 
planejamentos 

didáticos, 
adequando-os 

às 
necessidades 
dos alunos e 
projetos da 

escola. 

 
Planejamento semanal de 
acordo com o projeto do 

ano,organização de matrizes 
para cópias sugestões de 

mapeamento da turma 

 
Avaliação oral e 
preenchimento das 

tabelas de 
plaejamento 

Coordenadoras e 
Professoras regentes 

As atividades 
descritas serão 

realizadas durante 
o ano letivo de 
acordo com a 
recreação dos 

anos 
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Avaliação de ações do 

PP. 

 
 
 
 
 
 
 

Avaliação dos 
projetos, análise de 

propostas para o 
ano seguinte. 

 

 
-Reflexões e momento para 

registro. 
-Compartilhar oralmente as 

diversas experiências 
vivenciadas e definição de 

quais projetos terão 
continuidade e sugestões de 
projetos para o ano seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha avaliativa por 

escrito. 

 
 
 
 
 
 
 

Direção e 
coordenadora 
pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dezembro 

 Substituição em caso de 
abonos, pequenas licenças 
ou outras licenças  dos 
professores até que chegue 
substituto  

  Garantir o direito a 
200 dias letivos das 
crianças com a 
qualidade desejada 

Seguir o planejamento feito nas 
coordenações do ano 

  Coordenadoras  Durante o ano letivo  
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PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO A 

APRENDIZAGEM/2019 

UE: Escola Classe 304 Norte/CRE: Plano Piloto 
PEDAGOGA:  Esmeralda Figueira Queiroz  
PSICÓLOGA: Vicenza Costa Capone 
 
 

I. Objetivo Geral 

 

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, 

por meio de intervenções avaliativas, preventivas e institucionais.  

 

II. Introdução 

 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF 

constitui-se um serviço de apoio técnico pedagógico de caráter multidisciplinar, 

composto por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este 

serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das 

instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do 

desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura 

de sucesso escolar. 

Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA deverá ser direcionada 

para o assessoramento à pratica pedagógica e ao acompanhamento do processo 

de ensino e aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e 

interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da 

instituição educacional. 

O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, 

embora a prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, com 

base nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre 

outros documentos balizadores de políticas do MEC. 

Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em que 

explicita o planejamento das ações coletivas que serão promovidas no ano de 

2016, pela equipe do SEAA, tomando como referencial as três dimensões de 
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atuação, quais sejam: 1º dimensão - Mapeamento Institucional; 2º dimensão - 

Assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; 3º dimensão - Acompanhamento 

do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Esse Plano de Ação foi 

elaborado pela pedagoga e psicóloga e as estratégias de atuação foram planejadas 

de acordo com as especificidades da unidade escolar. 

Dimensão 1 – Mapeamento Institucional 

Objetivo geral: Conhecer o contexto escolar por meio de mapeamento e 

reflexão acerca dos diversos aspectos institucionais; desenvolver estratégias de 

escuta qualificada das vozes institucionais, para analisar e entender os aspectos 

intersubjetivos. 

 

Ação / 
atividades 

Objetivos Metodologia 
/ estratégia 

Público alvo Período de 
Aplicação 

Responsável 

Identificação 
de novos 

equipamentos 
escolares 

Disponibilizar os 
equipamentos 
existentes para 
a comunidade 

escolar 

Observação 
e entrevista 

Comunidad
e escolar 

Início do ano EEAA 

Participação na 
semana 
pedagógica. 

Conhecer o 
trabalho 
pedagógico 
desenvolvido 
pela escola, 
bem como, 
iniciar o 
processo de 
integração dos 
serviços 
EEAA/SDR/SO
E 

Rodas de 
conversa e 
discussão 

Comunidad
e escolar  

Semana 
Pedagógica 

Comunidade 
escolar 

Rearranjo e 
decoração da 
sala própria da 

EEAA 

Reorganizar o 
espaço físico 
para novas 

necessidades 
da EEAA e suas 

atividades 

Observação
, senso 

crítico, bom 
gosto e 
atitude 

EEAA, 
profissionais 
atendidos, 
crianças, 
famílias 

Início do ano EEAA 

Arquivamento 
de 

documentação 
de estudantes 
transferidos 
para outras 
unidades de 

ensino 

Organizar 
documentação 

Leitura, 
análise, 

classificaçã
o 

Burocracia Início do ano EEAA 

Reclassificaçã
o de 

documentos 
dos estudantes 
acompanhados 

pela EEAA 

Organizar 
documentação 

ativa 

Leitura, 
análise, 

classificaçã
o 

Burocracia Início do ano EEAA 

Participação e Promover a Estudos de Estudantes Ao longo do Comunidade 
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planejamento 
da estratégia 
de matricula da 
SEE/DF 
Unidade 
Escola Classe 
304 Norte 

inclusão.  
Adequar às 
turmas de 
acordo com as 
necessidades e 
possibilidades 
dos estudantes.  

caso ano letivo, 
com 
documentaçã
o específica 
até setembro.  

escolar e 
coordenadores 
intermediários 
EEAA/SR/SOE 

Acolhimento e 
recepção dos 
professores / 
apresentação 
das turmas. 
 
 
 
 

Conhecer o 
corpo docente, 
administrativo e 
de auxiliares de 
educação.   
Mostrar o perfil 
de cada turma 
da escola 
regular, 
reduzida e 
inversa.  

Entrevista 
individual 
com os 
professores.  
 
 

Professores 
  

Primeiro 
Bimestre 
 

EEAA com 
encaminhament
o dos 
desdobramentos 
para os 
responsáveis. 

Entrevista com 
os professores 
 
 
 
 
 

Mapear as 
turmas da 
escola sobre a 
ótica dos 
professores. 
Sondar as 
concepções, 
percepções e as 
práticas 
educacionais. 
  

Entrevista Professores 1º Bimestre EEAA 

 

 

Dimensão 2 – Assessoria ao trabalho coletivo 

Objetivo geral: Oferecer suporte ao processo de gestão escolar; contribuir 

com a equipe escolar e o corpo docente para o processo de formação continuada. 

 

Ação / atividades Objetivos Metodologia / 
estratégia 

Público alvo Período 
de 

Aplicação 

Responsável 

Oferta de escuta 
sensível e 

aconselhamento 
psicológico à/os 
profissionais da 
educação com 

busca espontânea 

Atender ao corpo de 
profissionais da 

escola no âmbito da 
Psicologia 

Instrumento 
específico da 

Psicologia 

Profissionai
s da escola 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Psicóloga da 
EEAA 

Oferta de grupo 
focal para as 
professoras 

quinzenalmente 
por hora às 

quartas-feiras 
antes da reunião 
de coordenação 

pedagógica 

Atender ao corpo de 
profissionais da 

escola no âmbito da 
Psicologia 

Instrumento 
específico da 

Psicologia 

Professoras Ao longo 
do ano 
letivo 

Psicóloga da 
EEAA 

Orientação de 
mães e pais com 

Atender a 
comunidade com os 

Instrumentos 
específicos 

Comunidad
e escolar 

Ao longo 
do ano 

EEAA 
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busca espontânea conhecimentos 
especializados 
concernentes à 

EEAA 

de cada área letivo 

Apresentação da 
Equipe – EEAA e 
discussão geral da 
OP. 

Esboçar as funções 
da equipe e 
dinamização do 
trabalho. 
Enfatizar aspectos 
gerais da 
intervenção 
institucional. 
Esclarecer sobre os 
níveis do PAIQUE   

Palestra Professores
, 
coordenaçã
o e gestão 

1º 
Bimestre 

EEAA,  Sala 
de Recursos 
e SOE 
 

Entrevista com os 
professores. 
 

Mapear as turmas 
da escola sobre a 
ótica dos 
professores. 
Propor ações 
pedagógicas para 
minimizar e intervir 
nas dificuldades de 
aprendizagem. 
Sensibilizar sobre a 
importância do 
planejamento. 

Rodas de 
conversa e 
entrevista. 

Professores 1º 
Bimestre 

EEAA 

Participação nas 
coordenações 
coletivas e 
conselhos de 
classe. 
 
 
 
 
 

Promover 
momentos de 
escuta. 
Discutir 
possibilidades de 
intervenção. 
Mapear o cotidiano 
em sala. 
Sensibilizar os 
grupos a respeito 
das diferenças. 

Rodas de 
discussão 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad
e escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenaçã
o, gestão, 
sala de 
recursos e 
EEAA 
 

Participação em 
todos os estudos 

de caso de 
estudantes da 

escola 

Subsidiar a 
discussão com 
informações e 
conhecimentos 

especializados da 
EEAA 

Escuta e fala 
pontual 

Estudantes 
e equipe 

pedagógica 

A 
qualquer 
momento 

ou 
quando 

necessári
o 

EEAA 

Participação em 
todos os eventos 
realizados na e 

pela escola 
inclusive passeios, 

quando houver 

Envolver-se 
verdadeiramente 

com a dinâmica da 
escola 

Várias a 
depender da 

atividade 

Estudantes 
e equipe 

pedagógica 

A 
qualquer 
momento 

ou 
quando 

necessári
o 

EEAA 

Sensibilização 
corpo profissional 

acerca de 
atendimentos 

diferenciados a 
ANEE 

Promover a 
inclusão 

Entrevista, 
observação, 
orientação 

Comunidad
e escolar 

A 
qualquer 
momento 

ou 
quando 

necessári
o 

EEAA 

Frequência Atender as Visitas às Comunidad Ao longo EEAA 
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semanal às 
escolas atendidas 
independentement

e de demanda 
explícita 

demandas das 
escolas 

continuamente 

escolas, 
observação, 
entrevistas, 

disponibilidad
e para ação 

e escolar do ano 
letivo 

Alerta para 
condições de 

trabalho insalubre 

Orientar práticas 
que evitem 

acidentes de 
trabalho 

Observação e 
entrevista 

Comunidad
e escolar 

A 
qualquer 
momento 

ou 
quando 

necessári
o 

Psicóloga da 
EEAA 

Promoção e 
participação em 
Oficinas 
pedagógicas  
 
Promoção de 
momentos de 
estudos e 
reflexões. 
 
 
 

Promover 
momentos de trocas 
de experiências 
entre os docentes. 
Demonstrar 
técnicas de ensino 
e manejo de sala de 
aula. 
Discutir 
planejamento 
diferenciado e 
necessidade de 
constante 
sondagem no 
processo de 
ensino/aprendizage
m  utilização dos 
espaços da escolar 
para promover o 
desenvolvimento 
pleno dos 
estudantes. 

Palestras, 
jogos, 
técnicas de 
estudos em 
grupos, 
palestrantes 
convidados, 
videoaulas e 
textos acerca 
de temas 
pertinentes 
ao contexto 
escolar.  

Professores 
e 
estudantes. 
 
 
 
 
 

Ano letivo 
 
 
 

Coordenaçã
o, sala de 
recursos e 
EEAA. 
  

 
 

Dimensão 3 – Acompanhamento do processo ensino-aprendizagem 

Objetivo geral: Assessorar o processo de ensino e aprendizagem visando a 

melhoria do desempenho escolar em busca da concretização do sucesso escolar do 

estudante; Avaliar o processo de ensino e aprendizagem visando a promoção do 

desenvolvimento. 

 

Ação / atividades Objetivos Metodologia 
/ estratégia 

Público alvo Período de 
Aplicação 

Responsáv
el 

Encaminhar 
estudantes a 
atendimentos 

dentro e fora da 
SEE-DF 

Assegurar direitos 
às crianças que 
necessitam de 
atendimentos 

diferenciados e/ou 
especiais 

  A qualquer 
momento ou 

quando 
necessário 

EEAA 

Orientações 
preventivas de 
doenças e de 
promoção de 

saúde 

Observar sinais de 
adoecimento no 

corpo de servidores 
da escola 

Observação Comunidade 
escolar 

A qualquer 
momento ou 

quando 
necessário 

Psicóloga 
da EEAA 
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Intervenções 
individuais ou em 
grupo(Nível III do 
PAIQUE) junto 
às crianças que 
apresentam 
dificuldade de 
aprendizagem 
com atividades 
dinâmicas e 
multissensoriais. 
Planejamento 
dos 
atendimentos.  

Promover momentos 
de criação de 
vínculo com 
aprendizagem 
sistêmica. 
Colher informações 
que auxiliem a 
prática do professor 
em sala de aula. 
Trabalhar a 
autoestima e o 
processo de 
aprendizagem . 
 

Jogos, 
brincadeiras
, músicas, 
livros, 
vídeos e  
dinâmicas 
diversas. 

Estudantes Ao longo do 
ano 

Pedagoga e 
psicóloga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoção e 
acompanhament
o de projetos tais 
como: 
Musicalidade e 
Inteligência 
Emocional 

Propiciar o 
desenvolvimento 
dos aspectos do 
repertório básico de 
alfabetização 
favorecendo o 
processo de 
ensino/aprendizage
m. 
Favorecer 
momentos de 
ensino/aprendizage
m de maneira lúdica.  
Sensibilizar 
estudantes e 
educadores sobre a 
importância de lidar 
com suas próprias 
emoções de maneira 
equilibrada para 
minimizar as 
situações de conflito. 
Promover o diálogo 
como ferramenta de 
solução de conflitos. 
  

Som, vídeo, 
músicas, 
instrumento
s, sucatas, 
materiais 
escolares 
(cola, 
tesoura, 
tinta, 
cartolina, 
revistas, etc) 

Docentes e 
discentes 

Ao longo do 
ano com 
planejament
o específico 
para cada 
etapa  

EEAA e 
docentes 

Acompanhament
o dos projetos 
interventivos, 
reagrupamentos 
e reforços 
escolares da 
instituição. 

Sugerir intervenções 
pedagógicas que 
promovam o 
sucesso escolar. 

Observação 
em sala e 
nos diversos 
espaços 
escolares.  
Rodas de 
conversas 

Docentes e 
discentes  

Ao longo do 
ano letivo 

EEAA 

Avaliação 
psicopedagógica  
 

Avaliar de maneira 
contextual os 
estudantes com 
queixas de 
dificuldades de 
aprendizagem .. 
Propor adequações 
pedagógicas e 
curriculares que 
viabilizem a 
aprendizagem dos 
discentes.   
Utilizar os resultados 

Observação, 
análise de 
materiais 
escolares, 
jogos, livros, 
músicas, 
brinquedos, 
dinâmicas, 
testes 
pedagógicos
/ 
psicológicos  
padronizado

Estudantes  Ao longo do 
ano letivo  

EEAA 
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da avaliação no 
planejamento da 
estratégia de 
matrícula.  
Elaborar relatório e 
pareceres 
apresentado 
resultados, 
conclusões e 
encaminhamentos  

s e 
qualitativos. 

Devolutivas das 
ações da EEAA 
em todos os 
espaços de 
atuação na 
respectiva 
unidade escolar.  

Discutir e divulgar os 
resultados obtidos 
por meio da atuação 
da EEAA. 
Coletar sugestões 
de trabalho de 
acordo com a 
necessidade da 
comunidade escolar. 

Rodas de 
conversas, 
reuniões e 
discussões.  

Comunidade
s escolar 

A cada 
bimestre  

EEAA 

Manutenção de 
olhar atento para 

o cuidado da 
saúde 

psicológica dos 
colegas de 

trabalho 

Observar sinais de 
adoecimento no 

corpo de servidores 
da escola 

Observação 
e entrevista 

Comunidade 
escolar 

A qualquer 
momento ou 

quando 
necessário 

Psicóloga 
da EEAA 

Autossubmissão 
a psicoterapia 

semanal 

Aliviar a tensão 
emocional 

Psicoterapia 
individual 

EEAA Ao longo do 
ano letivo 

EEAA 

Autossubmissão 
a psicoterapia 

semanal 

Evitar faltas éticas 
provocadas pelo 

excesso de 
informações 

Psicoterapia 
individual 

EEAA Ao longo do 
ano letivo 

EEAA 

Formação de 
rede de 

profissionais 
auxiliares às 

ações já 
explanadas 

Reduzir o 
adoecimento 

psicológico da 
comunidade escolar 

Entrevista, 
observação, 

pesquisa. 

Comunidade 
escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

EEAA 

 

         ___________________________                                            _________________________      

           Esmeralda Figueira Queiroz                                              Vicenza Costa Capone 

          Pedagoga/Psicopedagoga                                                        Psicóloga / CRP 01/7501 
             SEE/DF 43.279-2                                                      SEE/DF 201.929-9                                                                                          
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PLANO DE AÇÃO ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Nível local – 2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CRE Plano Piloto 

Unidade Escolar: Escola Classe 304 Norte 

Orientadora Educacional: Karla Shele de Mendonça Siqueira 
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Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar: 
 

A Escola Classe 304 Norte foi inaugurada em 28 de abril de 1977, 

fazendo esse ano 40 anos de serviço a comunidade. A Escola apresenta em 

seu diferencial a participação da comunidade ao longo dos anos, com 

destaque a dos pais e/ou responsáveis.  A gestão é partilhada, e recebe o 

apoio da Associação de Pais e Mestres – APM e do Conselho Escolar 

garantindo um espaço de diálogo que visa garantir ao bom desenvolvimento 

das crianças, considerando os aspectos pedagógicos, sociais e culturais das 

quais estão inseridas. 

A modalidade de ensino oferecida é o Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais (1º ao 5º ano ). Atualmente a escola apresenta 295 estudantes 

matriculados, sendo 160 no matutino e 135 no vespertino, distribuídos em 14 

turmas, sete turmas em cada turno, e todas inclusivas. A Equipe da Escola é 

composta da direção (diretora, vice-diretor e chefe da secretaria), secretário, 

apoio da direção, 14 professores, 2 coordenadoras pedagógica, 1 professora 

da Sala de Recursos, 1 orientadora educacional, 1 pedagoga e 1 psicóloga ( 

itinerantes), e o serviço terceirizado com equipe de vigilância, da merenda e 

da limpeza. 

A maior parte da clientela é do plano piloto, atendendo também 

diversas regiões circunvizinhas do Distrito Federal e  entorno do Goiás. O 

nível de escolaridade dos pais/responsáveis é diversificado, do ensino 

fundamental completo ao nível superior. Sendo mais de 50% com nível 

superior, incluindo pós-graduação latu sensu e stricto sensu. 

 

 Objetivos Gerais 

O Serviço de Orientação Educacional tem como objetivo auxiliar no 

processo educacional de maneira ampla, privilegiando o desenvolvimento 

dos estudantes no que se refere ao aprender a ser, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a aprender, atuando principalmente no 

âmbito dos temas transversais como: ética, diversidade, cidadania, saúde, 

hábitos de estudo, meio ambiente e educação sexual e nos temas com 

maior demanda atualmente que necessitam da mediação do orientador 
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educacional: prevenção ao bullying, habilidades sociais, mediação de 

conflitos, prevenção aos vários tipos de violência. 

 

 Justificativa das ações do SOE 

 

     O Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional teve o cuidado 

de correlacionar suas ações ao Proposta Pedagógica da escola para oferecer 

suporte técnico necessário que acordo com a realidade que a comunidade 

escolar está inserida.  Além do PP foram estudadas a ata dos Conselhos de 

Classe de 2016 e do Conselho Participativo, relatórios individuais, ata de 

acompanhamento dos estudantes pelo SOE.  As demandas do serviço foram 

e são direcionadas e conciliadas às novas demandas. Dessa forma o Plano 

oferece estratégias para estimular as habilidades para as aprendizagens no 

âmbito cognitivo e nas relações com dos pares (as bases de uma educação 

socioemocional), visando preparar os estudantes para as aprendizagens 

previstas no Currículo da SEEDF, e de forma transversal subsidiar os projetos 

da escola por meio da estimulação das Funções Executivas que representam 

um conjunto de processos que envolvem a capacidades de planejamento, 

execução de atividades complexas e outros processos que permitem que o 

indivíduo organize e estruture seu ambiente, de acordo com um objetivo que 

viabilizam um comportamento apropriado ao meio, envolvendo organização, 

atenção, memória, planejamento, raciocínio, tomada de decisão, controle e 

monitoramento de ações, entre outras. As FE´s estão fundamentando 

cientificamente as ações do SOE, que necessita buscar  novas teorias a partir 

da prática do orientador atualmente, como previsto na Orientação Pedagógica  

do Serviço de Orientação Educacional (2010) .



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
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Eixo 

 
OBJETIVOS 

ATIVIDADES 

Ações/Estratégias 
Cronogram

a 

Ações para 
implantação 

e/ou 
implementaç
ão do SOE 

Organizar e 
sistematizar o 
trabalho a ser 
realizado na 

escola. 
 

Planejamento do calendário anual 
com a equipe pedagógica 

Fevereiro 
Março 

Compilação dos relatórios dos 
estudantes acompanhados pelo 
SOE, dos dados do Conselho de 

Classe e  Conselho Participativo de 
2016 e 2017 

Fevereiro 
Março 
Maio 

Junho 
Agosto 

Dezembro 

Organização das pastas do SOE, 
modelo de documentos, e materiais, 

elaboração de fichas de 
acompanhamento do SOE. 

Fevereiro 
Março 
Junho 
Agosto 

Novembro 
Dezembro 

Organização das pastas dos 
estudantes de acordo com ano 

escolar/ turma. Contendo: 
atividades individuais realizadas 

com os estudantes, e ata de reunião 
com família, professores e direção. 

Ano Letivo 

Ações no 
âmbito 

institucional 
 

Participar do 
processo de 
planejamento 
execução e 

avaliação das 
ações 

propostas 
pela Equipe 
Pedagógica 
da Escola 

 

Organização do cronograma mensal 
do SOE: atendimentos as famílias, 

acompanhamento individual e 
coletivo dos estudantes em sala de 

aula (bate-papo com o SOE); 
atendimento aos professores. 

Ano Letivo 

Correlacionar o Plano de Ação do 
SOE como Proposta Pedagógica da 

Escola para justificar o Plano de 
Ação do SOE 

Fevereiro 
Março 

Conselho de Classe Participativo: 
trabalhando a Cultura de Paz, 
autoavaliação, mediação de 

conflitos e educação 
socioemocional. 

 
 

Junho 
Outubro 

Conselho de Classe bimestrais 

Maio 
Julho 

Setembro 
Dezembro 
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Identificação e/ou encaminhamento 
de estudantes que apresentam 

queixas escolares, incluindo 
dificuldades de aprendizagem, 
comportamental e outras que 

interfiram no seu sucesso escolar 

Ano Letivo 

Organização de materiais (textos, 
clippings, cartilhas) com temas para 

subsidiar à prática do educador 
Ano Letivo 

Participação dos Estudos de casos 
dos discentes com necessidades 
educacionais especiais quando 

necessário. 
 

Março 
Setembro 

Acompanhamento dos estudantes 
ANEE´S, sendo articulado com a 

Sala de Recursos e EEAA 
 

Ano Letivo 

Participação das Coletivas às 
quartas-feiras alternando os turnos, 
(oferecer propostas de formação de 

acordo com a necessidade da 
escola e acorda com a direção). 

Semanal 

Ações junto 
ao corpo 
docente 

Desenvolver 
escuta ativa 

nas 
demandas 
sinalizadas 

pelos 
professores. 

 
 
 
 
 
 

Trabalhar de 
forma 

articulada 
com os 

docentes da 
escola 

  

Trabalho interativo com o Projeto do 
5º ano – 4º Bimestre: Sistema 
Nervoso; As Fases da Vida, 

Sistema Endócrino e IST/Aids 
 

Maio 
Junho 

Outubro 
Novembro 

Formação Continuada com temas 
para subsidiar a prática do professor 

– A Importância das Funções 
Executivas para a aprendizagem da 
leitura, da escrita e da matemática. 

 
Como Estimular as Funções 

Executivas na criança do 1º ao 5º 
ano; 

 

Maio 
Junho 

Escuta sensível das demandas das 
turmas. 

 
Ano Letivo 

Elaborar materiais de apoio para 
subsidiar à prática do professor de 

acordo as necessidades que 
perpassam apoio técnico do SOE – 
Como motivar o estudante em sala 

Ano Letivo 
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de aula; 

Trabalhar estratégias para ensinar 
os estudantes a tornarem-se mais 
conscientes e independentes no 

controle de suas emoções e 
impulsos, gerenciando suas 
necessidades sensoriais e 

melhorando sua capacidade de 
resolver conflitos de problemas. 

Técnica: Zonas de regulação 

Ano Letivo 

Ações junto 
ao corpo 
discente 

 

 
Promover 
atividades 

pedagógicas 
para que os 
estudantes 

sejam 
guiados em 

sua 
formação, 

estimulando 
o desenvolvi-

mento de 
suas 

habilidades, 
competências 

e 
responsabili-

dades. 
 
 
 
 
 
 

Estimular os 
processos 
cognitivos 

importantes 
para as 

aprendizagen
s no 

ambiente 
escolar, 

social e para 
a vida. 

 

Acompanhamento individual e 
coletivo dos estudantes  visando 

estimular as habilidades sociais e a 
prevenção do Bullying e 

comportamentos inadequados; 

Ano Letivo 

Mediação de Conflitos, 
Comunicação não violenta, 

Educação Emocional (emoções 
primárias/sentimentos e suas 

implicações para a aprendizagem. 
(1º ao 5º ano) 

 

Aplicação do Programa de 
Intervenção da autorregulação e 

estimulação das Funções 
Executivas. (1os anos) 

Junho 
Julho 

Agosto 
Setembro 
Outubro 

Novembro 

Trabalhando as Funções Executivas 
no ambiente escolar e familiar – 

Intervenção e estimulação – 2º, 3º, 
4º anos por meio do CENA. ( 

 

Maio 
Junho 
Julho 

Agosto 
Setembro 
Outubro 

Estimulação aos hábitos de estudos 
e modelos de aprendizagem (como 
aprendemos?), metacognição – 4os 

e 5os anos 
 

Maio 
Setembro 

Desenvolver oficinas/ atividades de 
Alfabetização em Neurociências nos 
5º anos que visam compreender e 

visualizar como ocorre a 
aprendizagem; O cérebro e a 

puberdade. Oficina: “O cérebro vai à 
escola”. 

Setembro 
Outubro 

Novembro 
Dezembro 
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Ações junto 
à família 

Orientar pais 
e familiares 
com relação 
aos aspectos 
relacionais, 

emocionais e 
sociais que 

interferem no 
desenvolvime
nto global do 

estudante 

Promover roda de conversas 
abordando os temas transversais: 
Limites e Afetividade, Investimento 

parental, Hábitos de Estudos (Como 
ocorre a aprendizagem nas 

crianças?), Como ajudar as crianças 
a desenvolverem as Habilidades 

socioemocioanais. 
 

Junho 
Julho 

Agosto 
Setembro 
Outubro 

Novembro 
Dezembro 

Atendimento às famílias de acordo 
com a necessidade dos estudantes 
e orientações/combinados práticos 

visando ao bom desenvolvimento da 
criança nos seus contextos. 

Ano Letivo 

Encaminhar quando necessário 
para atendimentos no âmbito da 

saúde do escolar. 
Ano Letivo 

Ações junto 
à rede social 

Dialogar com 
a Rede 

Social de 
Apoio para 
garantir o 

acompanham
ento/atendim

ento do 
escolar, nos 
serviços que 
fogem dos 
recursos da 

escola. 

Participação das reuniões do GTI do 
PSE (mensalmente). 

Articular ações entre a Saúde e 
Educação que visam à promoção da 

saúde do estudante. 
Reuniões com a rede de 

apoio/acompanhamento dos casos 
encaminhados ( CRAS, Conselhos 

Tutelares, COMPP, 
ALODESCENTO, CAPSI) 

 

Ano Letivo 

 

 

Em, Abril de 2019. 
 
 

Chefia imediata 

  

____________________________________

 ___________________________________ 

    Gestor/ matrícula      Coordenador Intermediário/ Matrícula 

Assinatura com carimbo     Assinatura com carimbo 

   

______________________________________________________________________ 

Orientador Educacional/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
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PLANO DE AÇÃO PROFESSOR READAPTADO 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 

 Recriando o Recreio 

 Evitar conflitos, 
correrias e eventuais 
brigas; 

 Proporcionar por 
meio da música 
momentos de 
descontração; 

 Incentivar o convívio 
harmonioso com os 
colegas; 

 Melhorar a 
qualidade de 
interação nos 
espaços livres; 

 Incentivar a prática 
de esportes; 

 Desenvolver 
habilidades de 
cooperação e 
trabalho em grupo; 

 Proporcionar 
brincadeiras de 
convivência 

 Monitorar os alunos 
de modo 
descontraído; 

 Mediação de 
conflitos; 

 Prevenção de 
conflitos; 

 Organizar, selecionar 
músicas de acordo 
com a proposta 
pedagógica da 
escola. 

 Distribuir e recolher 
materiais utilizados 
pelos alunos como: 
bola de futebol, bola 
de basquete, bola de 
totó e bambolês. 

 Interagir com os 
alunos, promovendo 
a integração 
especialmente dos 
alunos tímidos e 

 Bernadete.  Feita diariamente 
por meio da 
observação face o 
interesse dos 
alunos nas 
atividades 
ofertadas. 

 Em reuniões 
coletivas com os 
demais 
professores 
sempre que a 
direção julgar 
necessário. 
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organizadas. 

 Promover 
sociabilidade. 

excluídos. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES/ESTRATÉGICAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 Auxiliar 
coordenadoras 
em suas 
atividades; 

 Dar suporte e 
apoio nas ações 
executadas pela 
coordenação; 

 Auxiliar 
professores em 
atividades que 
envolvam ações 
artísticas; 

 Sugerir e propor 
atividades para o 
aperfeiçoamento 
pedagógico; 

 Dar assistência 
aos alunos em 
momentos 
específicos no 
ambiente 
escolar. 

 Confecção de murais 
pedagógicos; 

 Distribuição de materiais 
aos professores; 

 Pesquisa de atividades 
que auxiliem o professor 
dentro de sala de aula. 

 Atendimento aos alunos 
encaminhados a direção; 

 Conversar com os alunos 
após momentos de 
conflito em sala. 

 Divulgar informações da 
direção/coordenação aos 
professores. 

 Coordenador
as 
Pedagógicas; 

 Professoras. 

 Professores 

 Alunos 
 

 Ano letivo 2019.  Ocorre em 
reuniões 
coletivas 
com 
professores 
e direção. 
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PLANO DE AÇÃO SALA DE RECURSOS GENERALISTA 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

        A Declaração de Salamanca reafirma o compromisso com a educação 

de qualidade para todos os alunos, incluindo os que apresentam necessidades 

especiais educacionais no sistema regular de ensino. Isso significa a necessidade 

de reestruturação do sistema para que se efetive a Inclusão. Então esse documento 

é considerado norteador, assim como a Declaração mundial de educação para 

todos, pois influenciou posteriormente a elaboração de políticas públicas brasileiras 

na educação inclusiva. Outro marco importante na política de educação inclusiva é a 

oferta de ensino em todos os níveis do AEE( lei de diretrizes e bases da educação 

nacional) que assegura aos alunos com deficiência currículos, métodos, técnicas, 

recursos materiais educativos e organização específica para atender as suas 

necessidades. Ainda para atender a demanda dos alunos, deve incluir professores 

especializados, serviços de apoio e outros não convencionais para favorecer o 

processo educacional. 

     A educação para todos parte da premissa de que todo aluno tem direito a 

frequentar a sala de aula independentemente de sua deficiência. 

Justificativa. O plano de ação pedagógica do AEE é elaborado e construído 

para nortear a prática educativa dos professores do ensino regular, da coordenação 

pedagógica e dos gestores com a finalidade de proporcionar aos educandos com 

deficiência intelectual, física ou motora, múltiplas e TEA, uma educação inclusiva 

com base nas diretrizes operacionais da ed. Especial na perspectiva inclusiva ( 

2008) nos princípios de uma escola em que cada estudante tem a possibilidade de 

aprender a partir de suas aptidões e capacidades, onde o conhecimento se constrói  

sem resistência ou submissão ao que é selecionado para composição  do currículo. 

Está previsto pelo MEC na política nacional de Ed. Especial e deve ocorrer em 

ambiente adequado e produtivo para desenvolver novas possibilidades de 

aprendizagem. 
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     O atendimento educacional especializado (AEE), no P.P: deve 

institucionalizar a oferta desse serviço, prevendo na sua organização a Sala de 

Recursos que é o espaço físico, mobiliários, materiais didáticos e outros recursos 

didáticos maximizem o AEE criando assim acessibilidade a esse público alvo. 

PÚBLICO ALVO DO AEE: 

Alunos com deficiências físicas ou motoras, intelectual, múltiplas e TEA, 

matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola. 

Plano de atendimento individual: voltado para atender alunos com deficiência, 

numa perspectiva inclusiva, procurando identificar as necessidades educacionais 

específicas dos alunos a partir da observação das suas características pessoais 

para potencializar as suas capacidades de aprender utilizando o currículo adequado 

em respeito as suas limitações. Logo, define-se as possibilidades de aprendizagem 

e os recursos necessários a serem desenvolvidos, valorizando todas as dimensões 

do aprender através de jogos, músicas, histórias, ou seja, todos os meios possíveis 

para construir conhecimentos. 

DE ONDE O AEE PARTE?    

No AEE a avaliação se efetiva através do Estudo de caso, pois assim viabiliza 

construir um perfil de cada aluno, organizar de um plano de aula e de intervenção 

pedagógica para cada um deles, levando cada aluno a alcançar habilidades a partir 

de suas necessidades especiais educacionais, respeitando suas limitações, ritmo e 

estilo de aprendizagem de cada um. 

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DO AEE 

Elaborar, executar e avaliar o plano de AEE do aluno, contemplando a 

identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas do aluno, a 

definição e a organização das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, o tipo de atendimento conforme as necessidades educacionais 

específicas do aluno, o cronograma do atendimento e a carga horária individual ou 

pequenos grupos.  
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  Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 

recursos pedagógicos e de acessibilidade no AEE, na sala de aula comum e nos 

demais ambientes da escola. 

  Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 

necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes 

vivenciam no ensino comum a partir dos objetivos e das atividades propostas no 

currículo. 

  Estabelecer a articulação com os professores das salas de aula e com os 

demais profissionais da escola, visando a disponibilização dos serviços e recursos e 

o desenvolvimento das atividades para a participação e aprendizagem dos alunos 

nas atividades escolares bem como as parcerias com áreas Inter setoriais.  

   Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos 

pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelos alunos de forma a ampliar suas 

habilidades, promovendo sua autonomia e participação. 

  Desenvolver atividade próprias do AEE de acordo com as necessidades 

educacionais específicas do aluno: o ensino de comunicação Aumentativa e 

Alternativa__CAA: ensino de informática acessível e do uso dos recursos de 

tecnologia Assistiva (quando o sistema de ensino de ensino permitir, dando o acesso 

aos recursos materiais necessários); ensino de atividades de vida autônoma e 

social; orientação de atividades de enriquecimento. 

   CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS:  

De 2 a 4 atendimentos semanais em períodos de 50 minutos 

preferencialmente, em turno contrário ao de estudo no ensino regular. 

RESULTADOS ESPERADOS:  

 Que os alunos com deficiência sejam estimulados e participar plenamente de 

todas as atividades escolares, inclusive das extracurriculares.  
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   Seja proporcionado aos alunos com necessidades educacionais um 

currículo escolar pleno e flexível sujeito a mudanças de acordo com cada 

especificidade.  

   Que para a avaliação dos alunos selecionar-se-á técnicas e instrumentos de 

modo a considerar a capacidade do aluno em relação ao proposto para os demais 

colegas sem abandonar os objetivos definidos para o grupo, mas acrescentando 

objetivos complementares curriculares específicos que minimizam as limitações 

relativas a deficiência do aluno. 

   Sejam trabalhados conteúdos que requeiram processos gradativos de maior 

complexidade de tarefas, atendendo à sequência de passos e a ordenação da 

aprendizagem. 

   Autonomia do aluno. À medida que proporciona e amplia suas habilidades. 
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PROPOSTA DE TRABALHO PARA O REGRUPAMENTO/2019 

O projeto de reagrupamento interclasses foi pensado com base nas 

orientações previstas no PP Carlos Mota e tem a intenção de diminuir as diferenças 

de níveis entre crianças do mesmo ano. 

1. O atendimento será semanal em dias diferenciados para turno matutino 

e vespertino: 5ª feira para turno vespertino e 6ª feira para o matutino. Os encontros 

serão distribuídos em blocos. A cada 4 encontros, fecha-se um bloco. Ao final de 

cada bloca, as crianças serão reagrupadas novamente. Os encontros terão duração 

de 1 hora e 30 minutos. Nos dois primeiros blocos o trabalho será voltado para a 

linguagem escrita e o terceiro bloco as atividades terão foco nas habilidades 

voltadas para matemática. Haverá uma semana de intervalo entre as rodadas para 

avaliação e redirecionamento do trabalho desenvolvido ou, redefinição de 

necessidades de acordo com as pesquisas realizadas pelas professoras. 

Para o reagrupamento os sete regentes e um coordenador estarão 

envolvidos no atendimento em cada turno de trabalho que será realizado conforme 

descrito: 

- As crianças são agrupadas em níveis: 

- - Na linguagem: a) pré-silábico e silábico, b) silábico e silábico-alfabético e c) 

alfabético em apropriação e d) alfabético necessitando aprimoramentos ortográficos 

e textuais (coesão e coerência); 

- - Em matemática: por habilidades e competências 1- contagem até 50 com 

conservação, sequenciação, classificação, seriação, relação biunívoca, números 

naturais, medidas, combinatória, formas e resolução de problemas adição, subtração 

e multiplicação, sistema monetário; 2- contagem até 500 com conservação, 

sequenciação, relação biunívoca, números naturais, grandezas e medidas, 

combinatória, deslocamento e localização, formas e resolução de problemas adição 

e subtração, formas espaciais, probabilidade e estatística; 3- contagem até 2.000 

com conservação, sequenciação, números naturais, grandezas e medidas, 

combinatória, deslocamento e localização, formas e resolução de problemas, adição, 

multiplicação, divisão e subtração, formas espaciais, probabilidade e estatística, 

fração; 4- contagem até 10.000 com conservação, sequenciação, classificação, 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO DA REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

ESCOLA CLASSE 304 NORTE   39017585 

 

 

 

159 

 

 

números naturais, números fracionários números decimais, grandezas e medidas, 

combinatória, deslocamento e localização, formas e resolução de problemas, adição, 

multiplicação, divisão e subtração, formas espaciais, probabilidade e estatística, 

fração, porcentagem, perímetro e área; 

- definidos os níveis e as quantidades de crianças, define-se a metodologia a ser 

aplicada; 

- - O planejamento das atividades ficará a cargo dos professores regentes. Após 

definida a área de conhecimento a ser trabalhada, os docentes se reúnem para 

elaborar as sequencias didáticas para cada nível, com o compromisso de 

apresentação para os demais colegas antes da execução das rodadas. Os ajustes 

poderão ser feitos no dia do planejamento após debate e avaliação das propostas. 

Nenhuma mudança de planejamento poderá será realizada fora do grande grupo em 

visão individualizada e nem em espaço diferente da reunião dedicada a este fim. 

- - A proposta de trabalho não recai em jogos e atividades genéricas, mas ao 

contrário. Para cada nível serão pensadas atividades individuais e coletivas que 

atendam as dificuldades das crianças estruturando-se assim uma sequencia 

didática. - - Poderão ser utilizados diferentes materiais que atendam especificamente 

as dificuldades identificadas e lavradas como essenciais no dia do planejamento. 

- - O planejamento (sequencia didática) deverá conter objetivos geral e especifico, 

estratégias, descrição das atividades, tempo, materiais a serem utilizados e nível a 

ser atendido. 

- - Após 4 atendimentos, isto é uma rodada, haverá uma avaliação do trabalho e 

uma avaliação das crianças para que todos os professores possam perceber a 

evolução das dificuldades e realizar nova enturmação para a próxima rodada. 

- - Propõe-se a formulação de instrumento de avaliação para os professores nesta 

atividade que revele o desenvolvimento das habilidades trabalhadas. 

- - A proposta quantitativa segue: 

a. Para português: 

i. Pré-silabico e silábico 10 a 15 crianças no máximo por grupo 

ii. Silábico e Silábico alfabético 15 a 20 crianças no máximo por grupo 

iii. Alfabético até 25 crianças  no máximo por grupo 

iv. Alfabético mais de 25 crianças  no máximo por grupo 
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b. Para Matemática:  

i. Etapa 1-  10 a 15 crianças no máximo por grupo 

ii. Etapa 2 - 15 a 20 crianças  

iii. Etapa 3 -  até  25 

iv. Etapa 4 -   mais de 25 -   

 

A proposta é que este trabalho seja desenvolvido durante o ano letivo, não 

substituindo outras propostas pedagógicas já previstas tais como intervenção, 

oficinas e outras estratégias. Se nas avaliações a equipe considerar que a proposta 

não está atendendo satisfatoriamente as necessidades das crianças, será 

implementada nova proposta nos mesmos moldes mas com agrupamento por Bloco 

como descrito a seguir: 

1º bloco - Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 

Juntar a totalidade de crianças do BIA e formar de 4 a 5 grupos observando 

os seguintes quantitativos: 

 Até 10 crianças– pré-silabico e silábico 

 Até 15 crianças – silábico  

 Até 20 crianças – silábico-alfabético 

 Até 25 crianças - alfabético  

 Até 25 crianças- alfabético 

Juntar a totalidade de crianças no segundo Bloco e formar de 4 a 5 grupos 

observando os seguintes quantitativos: 

2º Bloco – 4º e 5º anos juntar a totalidade e formar grupos: 

 Até 10 crianças – silábico 

 Até 15 crianças – silábico-alfabético 

 Até 20 crianças – alfabético  

 Até 20 crianças - alfabético  

 Até 25 crianças- alfabético avançado 

Esta proposta segue os mesmos passos da primeira. Alteram-se os dias: 

Quinta-feira o reagrupamento será do 2º bloco e sexta-feira o reagrupamento será 

do BIA. 
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PROGRAMA DE SEPARAÇÃO E DESCARTE DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS E LIXO 

 

JUSTIFICATIVA: 

Este objeto se dá em função de três objetivos: termos uma cidade mais limpa 

e sem doenças; a diminuição do volume de lixo produzido por nós e por nossa 

cidade; e contribuirmos para a reciclagem de materiais que geram menor utilização 

de outros novos para a produção, combatendo a séria crise ambiental que o Brasil e 

todo o planeta atravessam. O lixo que produzimos é nossa responsabilidade. 

Quando abrimos os olhos para isto, fica concretizada a nossa parte na recuperação 

do planeta Terra. O projeto é um passo para uma comunidade escolar mais 

responsável, ética e cidadã, na qual todos educam uns aos outros quanto à 

consciência ambiental. 

 

EXECUÇÃO: 

O projeto será realizado na Escola Classe 304 Norte – Brasília/DF e 

executado por todos os estudantes, professores e demais equipes da EC 304 norte, 

incluído limpeza e cozinha, além dos demais membros da comunidade escolar. A 

separação e descarte adequado serão realizados durante os turnos escolares e, na 

medida do possível, nas festas e eventos. 

A escola já possui um sistema de coleta seletiva, com a separação entre lixo 

orgânico e lixo seco. Neste momento introduziremos uma segunda separação em 

relação ao lixo seco: lixo limpo e lixo sujo. Todo o lixo limpo é potencialmente 

reciclável: papel, metal, plástico ou vidro. Assim, todo lixo deverá ser previamente 

limpo para que então seja descartado. Já o lixo sujo não pode ser reciclado, em 

geral por sua condição deteriorada e sujeira, e deverá ser colocado à parte. 
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Deverão ser disponibilizadas caixas de papelão em todas as salas para o 

descarte de papel. Da mesma forma, pequenas lixeiras para o descarte de material 

orgânico. Fora das salas deverá haver lugares específicos e sinalizados com 

recipientes para a recepção dos demais materiais, como plásticos e metal. Também 

é preciso um recipiente para o lixo sujo em local sinalizado. A cozinha deverá ter 

atenção especial, com recipientes que comportem a quantidade de material 

reciclável produzida neste ambiente. Por enquanto o lixo do banheiro não será 

considerado como reciclável, ainda que em algumas iniciativas este seja juntado ao 

lixo orgânico. A escola poderá fazer a separação de tipos específicos de plástico, a 

exemplo de garrafas pet. O lixo orgânico será coletado das salas e juntamente o lixo 

orgânico da cozinha, colocado em sacos plásticos. 

A escola colocará o lixo orgânico em lixeira específica fora da escola nos dias 

de coleta de lixo orgânico. O lixo seco será separado e colocado nas lixeiras 

adequadas fora da escola nos dias de coleta de lixo seco, atualmente terças e 

quintas-feiras. A escola buscará realizar parceria com cooperativas de catadores, 

bem como poderá se associar a projetos de coleta de lixo que venham a surgir como 

alternativa. 

Haverá uma oficina de separação e descarte adequado primeiramente para 

os professores e demais equipes. Em seguida serão alocados os recipientes na 

escola, devidamente sinalizados. O próximo passo será a realização de oficinas de 

separação com os estudantes. Todos deverão estar atentos para a regra de limpeza 

do material reciclado antes de ser descartado. Durante as festas e eventos a escola 

poderá realizar oficinas com a comunidade, bem como produzir material explicativo 

sobre a separação, limpeza e descarte adequados. Os custos envolvem a compra 

de recipientes, lixeiras e sinalização adequadas. 

A responsabilidade com a sustentabilidade do planeta é compartilhada por 

governos, empresas e indivíduos. As escolas também fazem parte deste universo. 

Vamos juntos lutar por um mundo melhor. 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO DA REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

ESCOLA CLASSE 304 NORTE   39017585 

 

 

 

163 

 

 

A escola colocará o lixo orgânico em lixeira específica fora da escola nos dias 

de coleta de lixo orgânico. O lixo seco será separado e colocado nas lixeiras 

adequadas fora da escola nos dias de coleta de lixo seco, atualmente terças e 

quintas-feiras. A escola buscará realizar parceria com cooperativas de catadores, 

bem como poderá se associar a projetos de coleta de lixo que venham a surgir como 

alternativa. 

Haverá uma oficina de separação e descarte adequado primeiramente para 

os professores e demais equipes. Em seguida serão alocados os recipientes na 

escola, devidamente sinalizados. O próximo passo será a realização de oficinas de 

separação com os estudantes. Todos deverão estar atentos para a regra de limpeza 

do material reciclado antes de ser descartado. Durante as festas e eventos a escola 

poderá realizar oficinas com a comunidade, bem como produzir material explicativo 

sobre a separação, limpeza e descarte adequados. Os custos envolvem a compra 

de recipientes, lixeiras e sinalização adequadas. 

A responsabilidade com a sustentabilidade do planeta é compartilhada por 

governos, empresas e indivíduos. As escolas também fazem parte deste universo. 

Vamos juntos lutar por um mundo melhor. 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO DA REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

ESCOLA CLASSE 304 NORTE   39017585 

 

 

 

164 

 

 

 

 

ESCOLA CLASSE 304 NORTE 

BIBLIOTECA EÇA DE QUEIRÓZ 

 
SÓ LENDO PRA SABER 

 

 

 

 

“Ler e sonhar, sonhar e ler.  

Duas coisas boas pra se fazer!” 

  Mario Urbanet 
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I – TEMA CENTRAL: 

 

 O projeto “Só lendo pra saber”, tem como tema central o 

funcionamento qualitativo da Biblioteca Escolar Eça de Queiróz da Escola 

Classe 304 Norte. 

 

II – JUSTIFICATIVA: 

 

No século onde a comunicação on-line é rotina no dia a dia das 

pessoas, faz-se necessário perguntar: Como exercer a cidadania, como 

consultar dados, como obter informações, como ser um cidadão, uma 

cidadã digitalmente incluída, sem o pleno domínio da habilidade de leitura?  

No contexto atual, onde as demandas sociais exigem níveis cada vez 

mais complexos de leitura e escrita, faz-se necessário, imprescindível e 

urgente um bom trabalho, com atividades planejadas para serem 

desenvolvidas nas Bibliotecas Escolares.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da Educação (2001) 

destaca o trabalho que a escola deve fazer com a leitura visando inclusive à 

formação de escritores: 

“A prática intensa de leitura na escola é sobretudo, necessária, porque 

ler, ensina a ler e a escrever.” ( PCN – Língua portuguesa – p.65) .  

Também nesse documento vê-se a importância da boa formação do 

leitor. A escola não deve formar decodificadores. A aprendizagem da leitura 

é complexa por sua natureza e assim deve ser preservada. Um leitor 

competente é aquele formado a partir da diversidade textual, pois essa é a 

realidade social. O leitor proficiente é aquele que compreende o que lê, 

apreende o que não está escrito, estabelece relações do que está lendo 
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com outros textos já lidos, identifica os vários sentidos que podem ter um 

texto e que valide e justifique sua leitura localizando elementos discursivos e 

suas necessidades sociais. É esse o leitor que a escola deve formar. Uma 

formação que se faz necessária e urgente, principalmente quando se toma 

ciência do estado de leitura no país.  

O Brasil tem demonstrado índices de alfabetização e de uso de livros 

muito baixos que se evidenciam notoriamente quando comparamos com 

outros países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento.  

Não precisa consultar muitas fontes para saber como nos encontramos 

no que diz respeito à leitura:  

A Agência Brasil divulgou pesquisa realizada pelo Instituto Pró-livro, 

onde diz que o brasileiro lê em média quatro livros por ano e somente 

metade da população pode ser considerada leitora. Excluindo a leitura 

obrigatória indicada pela escola, que gira em torno de 0,81 exemplares 

“entre os estudantes, a média de livros lidos foi de 3,41 exemplares nos 

últimos três meses. Os estudantes leem 1,2 livro por iniciativa própria, 

divididos entre literatura (0,47), Bíblia (0,15), livros religiosos (0,11) e outros 

gêneros (0,47).” (Amanda Cieglinski – repórter Agência Brasil) 

 

É bem verdade que hoje o Brasil incluiu quase todos os estudantes que 

se encontravam fora da escola. Mas essa ação não tem demonstrado saltos 

de qualidade, uma vez que, a escola não consegue contribuir 

significativamente para a formação de leitores e leitoras, formação essa tão 

importante porque é através dela que se constituem os cidadãos e as 

cidadãs críticas e participativas que tanto demanda a sociedade brasileira. 

A escola, como espaço institucional ligado diretamente a promoção 

das habilidades da escrita e leitura, precisa implementar com urgência 

espaços e ações que objetivem a melhora desse quadro. Indiscutivelmente 

uma das ações essenciais que todas as escolas deverão fazer, é fazer 

funcionar com qualidade e eficiência a Biblioteca Escolar.  



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO DA REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

ESCOLA CLASSE 304 NORTE   39017585 

 

 

 

167 

 

 

A Escola verdadeiramente comprometida com a qualidade da 

educação, com a inclusão qualitativa dos seus estudantes e alunas deve 

objetivar na sua Biblioteca, ações voltadas para eixos didático-pedagógicos 

e culturais, pois é assim que funciona a sociedade onde os estudantes estão.  

Os estudiosos do assunto entre eles, Edmir Perrotti, declara que a 

Biblioteca Escolar, deve estar conectada todo o tempo com o que 

acontece no mundo, e ela deve funcionar como  

“(...) uma ponte entre o ambiente escolar e o mundo externo”.  

(In: Nova Escola Jul/2006).  

Com essa prática, a escola estará cumprindo parte de sua função 

social, pois estará promovendo o desenvolvimento da autonomia na busca 

de informação, tão essencial para formar cidadãos e cidadãs, reduzindo 

cada vez mais os índices de analfabetos absolutos e de nível rudimentar que 

conseguem apenas ler títulos ou frases e localizar informações bem 

explícitas. (INAF – 2005).  

Por estar previsto como parte importante no Proposta Pedagógica 

dessa escola, por acreditar na relevância que a leitura possui na vida do ser 

humano.  

III - OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL:  

 

 Oportunizar e promover a partir da leitura, a formação de cidadãos e 

cidadãs participativos na sociedade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Promover o acesso de toda comunidade escolar ao mundo letrado, 

capacitando-a a selecionar interpretar, confrontar e criticar dados 
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contidos no material consultado a partir da diversidade do acervo 

(livros, revistas, CDs, DVDs, internet). 

Promover autonomia na apropriação da informação. 

 Enriquecer, subsidiar e complementar o trabalho de sala de aula e os 

projetos de série através de ações conjuntas e planejadas da 

professora regente e professora mediadora da Biblioteca. 

 Promover a integração de estudantes e alunas através de leituras, 

pesquisas, projetos em comum, com utilização de várias linguagens: 

escrita, audiovisual, musical, teatral.  

 Acolher a diversidade do repertório cultural oportunizando a partir da 

leitura, a existência de várias linguagens culturais: teatro, cordel, 

repentes, músicas, poesias, artes visuais. 

 Identificar a funcionalidade da leitura de diferentes textos no 

cotidiano. 

 Estimular o imaginário infantil como base para produção escrita. 

1. Conhecer, utilizar e criar vários tipos de textos. 

 

IV - AÇÕES 

 

a) Empréstimo domiciliar de livros aos 290 estudantes (matutino e 

vespertino), aos profissionais da escola, estagiários e pesquisadores. 

b) Encontros literários com as 14 turmas em curso. 

c) Promoção e acompanhamento do momento semanal de leitura na 

escola. (Parada para Leitura).  

d) Acompanhamento do uso do espaço da Biblioteca durante os 

recreios escolares.  
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e) Organização, distribuição e acompanhamento da utilização da Caixa 

Literária (Projeto da Escola).  

f) Organização, distribuição e recolhimento dos Livros Didáticos e 

dicionários no início e no final do ano letivo.  

g) Promoção e acompanhamento das exposições na Minigaleria da 

Biblioteca.  

h)  Promoção, acompanhamento e divulgação do Dia do Escritor na 

Escola.  

i)  Promoção e acompanhamento do Projeto “Noite na Biblioteca”.  

j) Ampliação e manutenção da Galeria de ilustradores. 

k) Manutenção do acervo- Triagem, organização, restauração e 

informatização do acervo (na ausência de bibliotecária).  

l) Promoção de encontros literários com os profissionais da escola.  

m) Promoção de Agenda Cultural na escola.  

n) Promoção de apresentações culturais nas reuniões semanais no pátio 

e quando do encerramento do ano escolar. 

V - OPERACIONALIZAÇÃO 

a) Empréstimo de livros: 

 Para os estudantes: 

 O empréstimo se dará quinzenalmente no horário de atendimento da 

turma na Biblioteca. 

 O estudante terá direito a levar um livro por vez. 
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 O tempo de empréstimo é de 07 dias com devolução feita no 

atendimento semanal seguinte. 

  O estudante terá direito a pegar outro livro em empréstimo assim que 

ocorrer a devolução do livro em uso.  

 Em caso de perda do conteúdo ou extravio do livro, o estudante (a 

família) se responsabilizará pela reposição, mesmo título e autor em bom 

estado de uso. 

 O estudante terá direito a renovação do livro em empréstimo quantas 

vezes se fizerem necessárias, se o livro não estiver com pedido de reserva 

(lista de espera). 

 Em caso de atraso na devolução, será concedido o prazo máximo de 

uma semana para que a mesma ocorra, caso isso não aconteça, o 

estudante (família) será notificado pela Biblioteca através da Agenda 

Escolar. 

 

Para profissionais da escola, estagiários e pesquisadores: 

 O empréstimo e devolução de livros ocorrerão às quartas-feiras 

quando da coordenação das professoras da Biblioteca. Em casos 

excepcionais, o pedido de empréstimo poderá ser solicitado por escrito e 

entregue às professoras da Biblioteca. 

 Para esses segmentos o número de livros para empréstimo é livre e o 

prazo de devolução é de 30 dias. 

  A renovação do livro em empréstimo se dará quando esse não estiver 

fazendo parte da lista de reserva.  

 Em caso de perda do conteúdo ou extravio do livro, o profissional se 

responsabilizará pela reposição, mesmo título e autor em bom estado de 

uso. 

 Ocorrendo atraso na devolução, será concedido o prazo máximo de 

uma semana para que o livro seja restituído à Biblioteca, caso isso não 

aconteça, o profissional será notificado. 
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 Para a comunidade:  

 O empréstimo para a comunidade ocorrerá de forma excepcional 

uma vez que a nossa Biblioteca é escolar. 

  

 b) Encontros Literários/Atendimento às turmas:  

 Semanalmente todas as 14 turmas em curso terão encontros na 

Biblioteca. Alternando semana com empréstimo domiciliar e semana com 

projetos que envolvam a utilização de textos literários, jornalísticos e 

científicos nas suas variadas manifestações, em consonância com o currículo 

das escolas públicas e planejamento compartilhado, executado e 

acompanhado pela professora da Biblioteca e as professoras regentes, com 

auxílio da coordenação pedagógica. Os encontros terão duração de uma 

hora e envolverão todos os estudantes da turma. 
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c) Parada para Leitura: 

 Compreendendo toda a escola como espaço de leitura, a Biblioteca 

acompanha em um dia da semana, ao início das aulas esse momento em 

que, cada turma, com organização própria, dedica 30 minutos à leitura 

(professoras e estudantes). É o momento do ler pelo puro e exclusivo prazer. 

Para esse momento poderão ser usados os espaços internos e externos da 

escola, além da Biblioteca. O acervo a ser usado na Parada para Leitura 

poderá vir de casa, da Caixa literária entre outros, sugeridos pelos sujeitos 

envolvidos. 

 

d) Recreio: 

 Os espaços da Biblioteca (interno e externo) estarão abertos durante 

os recreios escolares para uso dos estudantes com leitura livre, pesquisas, 

desenho livre, ensaios de peças teatrais, dança, jogral, confecção de 

cartazes, música, etc e será acompanhado pelas professoras da Biblioteca. 
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e) Caixa Literária:   

 Projeto tradicional da Escola e que oferece mais um espaço de 

promoção de leitura - a sala de aula. A Biblioteca coloca a disposição 2 

vezes por ano (ao início de cada semestre) acervo especial de literatura 

infanto juvenil que será de uso da professora regente e seus estudantes. A 

escolha dos livros será feita pelos sujeitos envolvidos e o quantitativo será de 

1 livro por estudante mais 6. Para uma escolha mais consciente, 

recomendaremos observar o interesse dos estudantes, o perfil da turma e os 

projetos de sala / turma. 

 A troca do acervo da Sacola Literária poderá ocorrer fora do 

calendário acima exposto se os livros já tiverem sidos lidos em sala e se for da 

vontade dos sujeitos. 

 

f) Livro didático/dicionários:  

 A distribuição dos livros didáticos seguirá a normatização do 

FNDE/MEC e da Secretaria da Educação. O recolhimento se dará com a 

parceria de pais, professoras, direção e Biblioteca. Ao final de cada ano 

letivo as professoras deverão recolher os livros, quantificá-los, envelopá-los, 

deixá-los nas prateleiras das salas de aula e registrar, junto à Biblioteca, as 

informações prestadas. Os dicionários deverão ser quantificados e entregues 

à Biblioteca ao final de cada ano letivo. 

 

g) Minigaleria da Biblioteca: 

 A Minigaleria da Biblioteca funcionará em  espaço exclusivo  

reservado para as expressões artísticas  dos estudantes (desenhos, pinturas, 

esculturas, instalações, fotografias, etc.)  

 As exposições serão resultados dos trabalhos artísticos desenvolvidos 

pelas turmas nos encontros na Biblioteca, ou em sala de aula com a 
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professora ou ainda por grupos de estudantes artistas que organizarem 

livremente.  

 As inscrições para exposições deverão ser feitas no horário do recreio 

com as professoras da Biblioteca e cada exposição terá duração máxima 

de 15 dias. 

 A Biblioteca oferecerá o espaço e cuidará das obras expostas. Ao final 

do ano serão distribuídos certificados aos estudantes participantes. 

 

h) Dia do escritor na escola 

 Com o propósito de aproximar quem escreve de quem lê e quem lê 

de quem escreve livros, a Biblioteca trará nomes da literatura infantil para um 

bate papo com as crianças e pais. Nesse evento está prevista a 

participação de distribuidoras de livros e editoras parceiras da escola, para 

divulgação e promoção dos seus produtos. 
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i) Noite na Biblioteca: Noite na Biblioteca é uma ação que tem por objetivo 

aproximar de forma consistente a Leitura de outras manifestações culturais 

(música, dança, teatro, jogos etc). É um momento de imersão no mundo da 

leitura e exclusivo para as crianças do 3º ano. Com contadores de histórias, 

música, caça ao tesouro, oficinas e um lanche delicioso. São encontros 

noturnos (19:00 às 22:00) com programação específica e detalhada que é 

divulgada para os responsáveis e interessados, quando do evento.  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO DA REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

ESCOLA CLASSE 304 NORTE   39017585 

 

 

 

177 

 

 

j) Galeria de ilustradores 

 A Galeria de Ilustradores é composta de obras originais de ilustradores 

brasileiros e tem como objetivo valorizar a ilustração no livro infantil. As obras 

são adquiridas através de solicitações por e-mails, cartas ou diretamente 

com os ilustradores. Cada nova obra é lida e apreciada com as crianças na 

Biblioteca e é um estímulo a criatividade. 

 

k) Manutenção do acervo: 

 Enquanto não houver profissional especializado para responsabilizar 

pelo acervo, as professoras da Biblioteca farão o trabalho técnico 

(localização de livros extraviados, 

registros, restauração e aquisição de 

livros, organização de prateleiras, 

etc). Para realizar essas tarefas as 

profissionais da Biblioteca utilizarão os 

horários da coordenação. 

 

 

l) Encontros literários com a equipe da escola:  

 Esses encontros têm por objetivo apresentar aos profissionais títulos 

novos e discutir idéias e sugestões de como trabalhar a leitura em sala. Os 
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encontros ocorrerão preferencialmente durante as coordenações de forma 

coletiva (às 4as feiras) ou por setores da escola. 

 

m) Agenda cultural:  

  Agenda Cultural da escola e da cidade será divulgada pelas 

professoras da Biblioteca através do jornal eletrônico de circulação interna 

da escola – Sintonia - e no Site da escola. 

 

n) Apresentações no pátio:  

 Essas ações contam com a participação de estudantes ou 

convidados, utilizando de linguagens variadas (poesia, teatro, música, 

contos, artes visuais etc.). 

 

VI- AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

  O Projeto SÓ LENDO PRA SABER será avaliado pela comunidade 

escolar durante o processo através da Avaliação Institucional e ao final do 

ano letivo através de instrumento específico, incluindo todas as ações 

desenvolvidas durante o ano pela Biblioteca Eça de Queiroz.  

 O instrumento para a avaliação será construído pelas Professoras da 

Biblioteca e Coordenação Pedagógica/Equipe Gestora.  

 A avaliação terá cunho formativo e seus resultados serão utilizados 

para melhoria nas ações/serviços prestados pela Biblioteca. A divulgação 

dos resultados da avaliação será feita pela Biblioteca e direção da escola.  

 

VII – RECURSOS HUMANOS 

 

 Para o funcionamento desse Projeto há necessidade de duas (2) 

professoras regentes para o trabalho direto com as crianças e um(a) 

profissional para fazer o trabalho técnico-administrativo para informatização 
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do acervo, cadastro dos usuários, restauração de livros, organização das 

prateleiras. 

 

VIII - RECURSOS MATERIAIS 

 

 Livros do acervo 

 Livros novos 

 Revistas em quadrinhos 

 Material existente na Biblioteca 

 

IX – CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

  

 Uma das funções do poder público nas escolas é criar ambientes que 

ofereçam condições para despertar na criança e no jovem as 

competências leitoras, por isso a principal mantenedora da Biblioteca Eça 

de Queiroz é a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e o 

FNDE/Ministério da Educação.  

 Como o Projeto contém demandas imediatas que não poderão ser 

preenchidas pela Secretaria de Educação em curto prazo, valeremos de 

parcerias com a comunidade escolar para fomentação do dia a dia da 

Biblioteca Eça de Queiroz.  

 

X - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As fotos que ilustram o Projeto se referem aos anos passados. 

 Essa Instituição de Ensino tem, ao longo dos anos, tentado valorizar e 

promover cada vez mais o gosto pela Leitura.  
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