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“Pensar a Proposta Pedagógica de uma escola é pensar a escola no conjunto e na sua função social. Se essa reflexão a respeito da escola for 

realizada de forma participativa por todas as pessoas envolvidas, certamente possibilitará a construção de um projeto de escola consistente e provável”. 

(VEIGA, 1995, p. 45)  
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APRESENTAÇÃO   

 

As ideias e ações contidas neste documento foram debatidas de forma democrática com todos os segmentos da escola, permitindo sua construção de forma 

coletiva.  

Os alunos contribuem com suas ações e ideias como personagens mais importantes desta unidade de ensino com o Projeto da Assembleia de Classe que 

ocorre semanalmente em sala e visa implementar a ideia de cidadania e democracia e promover entre os alunos um espaço de discussão sobre as questões do 

cotidiano escolar e das atividades que os envolvem dentro da escola.  

 A Proposta Pedagógica da Escola Classe 407 Norte tem como finalidade estabelecer metas e estratégias a serem desenvolvidas a curto, médio e longo 

prazo, onde há espaço para a participação da comunidade escolar em vários momentos: durante a semana pedagógica, em Reuniões Coletivas, em reuniões com 

os pais. Foi discutido na semana pedagógica com os professores após a avaliação dos projetos no final de 2018 e com comunidade escolar (pais, direção, EEAA, 

orientadora e Conselho Escolar) no dia 19/03/2019 em um dia letivo temático, que contribuiu para a construção deste documento. Os familiares responderam 

também os questionários socioeconômicos para compor a PP.  

 Através desse projeto, a escola busca desempenhar a sua autonomia para acompanhar as inovações da sociedade da qual faz parte, levando em consideração 

o pensar de todos os participantes da comunidade escolar num processo de construção coletiva, fundamentada na concepção da melhoria da qualidade de ensino, 

e também como uma forma de refletir o sentido de conjugar as experiências adquiridas na prática docente, visando o desenvolvimento do educando em todas as 

suas potencialidades, despertando o senso crítico e o exercício da cidadania.  
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HISTORICIDADE DA ESCOLA  

  

A Escola Classe 407 Norte fundada em 22 de abril de 1969 apresenta em sua fachada um painel de azulejos brancos e azuis criado pelo artista Athos 

Bulcão. Até hoje, passados cinquenta anos, esse patrimônio histórico cultural participou e participa do nosso cotidiano escolar. Somente em 2013, apesar 

de inúmeras solicitações de restauração, essa fachada foi pela 1º vez restaurada pela fundação Athos Bulcão e em parceria com o Governo Federal.  

Essa escola, a princípio, fora criada com o objetivo de atender crianças do ensino regular de 1ª a 4ª série, passando, posteriormente, a receber alunos 

com necessidades educacionais especiais. A partir de 2002, em consonância com as Políticas de Inclusão, constituiu-se como uma Escola Inclusiva.  

A escola começou a atender a modalidade de Educação Integral em 2010, no modelo de 7 horas diárias, em 2013 ampliou o período de atendimento 

para 10 horas diárias no Projeto de Educação em Tempo Integral (PROEITI) e em 2017 a escola aderiu ao Programa novo Mais Educação, aderindo a Rede 

Integradora da SEDF, atendendo atualmente aproximadamente 165 alunos no período integral, no turno matutino são atendidos na escola e no turno 

vespertino são atendidos na Escola Parque 303/304 Norte. No turno vespertino, as crianças são atendidas no Ensino Regular, totalizando 295 alunos nos 

dois turnos.  

Com uma proposta de ensino pautada nos Eixos Transversais, oferece oportunidades de aprendizagens significativas e prazerosas. Nessa perspectiva, 

a Escola Classe 407 Norte se propõe a ressignificar os espaços e tempos educacionais, de modo a potencializar a aprendizagem do cidadão em suas múltiplas 

dimensões.  
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

As instalações físicas da Escola Classe 407 Norte estão distribuídas da seguinte forma:  

  01  Sala com banheiros-servidores da carreira assistência  Banheiros necessitando de reforma  

01  Sala para a Coordenação e E.E.A.A.  Em bom estado de conservação  

01  Sala com banheiro para a Direção  Banheiros necessitando de reforma  

01  Sala para a Secretaria  Em bom estado de conservação  

01  Sala para a Orientação Educacional  Em bom estado de conservação  

07  Salas de aula  Em bom estado de conservação  

01  Sala para a o Laboratório de Informática  Necessitando de manutenção e  equipamentos de informática   

01  Sala de Recursos de ANEE‟s  Necessitando de recursos materiais adequados  

01  Biblioteca  Em bom estado de conservação  

01  Depósito de material pedagógico  Necessitando de reforma do forro de revestimento  

02  Banheiros adaptados para alunos especiais  Em bom estado de conservação  

01  Banheiro masculino para alunos  Reformado  

01  Banheiro feminino para alunas  Reformado  

01  Depósito de material de limpeza  Em bom estado de conservação  

01  Cantina  Reformada  

01  Sala de coordenação de professores  Em bom estado de conservação  

02  Banheiros de professores  Em bom estado de conservação  

01  Pátio murado nos fundos  Necessitando de reforma na caixa d’água  

01  Parquinho de areia  Necessitando de reforma para manutenção dos brinquedos  

01  Sala para Coordenação do Integral  Em bom estado de conservação  



9  

  

DADOS DA INSTITUIÇÃO: 

 

Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 

Instituição: Escola Classe 407 Norte 

Nº10.226 

Localização: SQN 408 – Área Especial 

Telefone: 3901.2637 

Modalidade de Atendimento: Ensino Fundamental de 9 anos 

INEP: 53001710 

CNPJ – 00472498/0001 – 95 Email: ec407n@gmail.com 

  

EQUIPE ORGANIZADORA DA PROPOSTA PEDAGÓGICA:  

Uiara Costa Matos  

Gabrielle Gomes da Silva  

Simone Rosa Sampaio  

 

EQUIPE DA ESCOLA CLASSE 407 NORTE    

DIRETORA  UIARA COSTA MATOS  

VICE-DIRETORA  GABRIELLE GOMES DA SILVA  

SECRETÁRIO  RENNAN EDUARDO DUARTE FERREIRA  

COORDENADORAS DO TEMPO INTEGRAL  VAGA EM ABERTO  

COORDENADORA PEDAGÓGICA  SIMONE ROSA SAMPAIO  

SALA DE RECURSOS/APOIO  VAGA EM ABERTO  
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BIBLIOTECA  VALÉRIA MARIA ULISSES S. PIMENTA  ;  CÉLIA DE SOUZA ODAGUIRI  

EQUIPE DE APOIO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO  JOANA PRISCILA BONADIMAN DA COSTA (PSICÓLOGA) ; MARIA LUÍSA DE ARAUJO MAIA  

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  DENISE MONTEIRO FERREIRA DOS SANTOS  

PORTEIROS  PAULA PEREIRA DE ARAÚJO ; JACSON DA SILVA LOBATO  

MONITOR  NÃO TEM  

AUXILIARES  CHRISTIANE MUSIALOWSKI;  JOSÉ DOMINGOS NEVES VICENTE;  IOLANDA ANICACIO SAMPAIO ; 

RAIMUNDA NONATA BATISTA PEREIRA; WALQUÍRIA PINHEIRO CÂMARA ; ROSAMARIA APARECIDA RABELO e SEVERA 

MONTEIRO DA SILVA  

PROFESSORES  ANA PAULA PRUDENTE LIMA ROCHA 5°C ;  AMANDA PEREIRA DE ALMEIDA 5° B; ELIOMAR DE JESUS  

5ºA ; ISABELLA DE CARMO SIMÕES BERBIGIER 3° B; GIOVANI CRISTINA VARGAS DA SILVA 2° C; JACILÉA ARAÚJO GASPAR 

PEREIRA 1°B ; JUSSANDRA DA SILVA COSTA (READAPTADA);  LÍDIA ABADIA RAMOS M. DA S.FIGUEIREDO 1° A  ; LIETE 

MARIA PAGNO 4° C; LINDSEY PIETROLUONGO SOARES 4° A; LITIANE MOREIRA PEIXOTO 4° B; LUCIANA PESSOA L. DE A. 

FORTES (READAPTADA);  

MARIA SOCORRO PEREIRA DA SILVA 2°A;  MÍRIAN SILVA LEÃO 3° C; NEIDE LISBOA BATISTA 2°B; ROSIMEIRE FERNANDES 

DA SILVA 3°A; TIAGO CRUZ PRESTES DA COSTA EDUCAÇÃO FÍSICA  

  

EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS  CRISTIANE DE CASTRO CRUZ, ELIVIANE MARIA MOURÃO QUARESMA, KELLY DE SOUSA C. G. DE  

OLIVEIRA, LAIS GOMES COSTA, LETICIA HOLANDA FERNANDES, MARIANA DOS S. OLIVEIRA, PRISCILA BATISTA DE 

AGUIAR PONTES, REYSLA R. TEIXEIRA, SANDRA DOS SANTOS P. DEOLIVEIRA, TAFFAREL SOUSA SANTOS, THAYANE 

GABRIELE O. LIMA.  

  

APM  DA ESCOLA CLASSE 407 NORTE  

PRESIDENTE:  UIARA COSTA MATOS  

VICE-PRESIDENTE:  GABRIELLE GOMES DA SILVA  
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1ª TESOUREIRA: 2ª 

TESOUREIRA:  

MARIA SOCORRO PEREIRA AS SILVA JACILEA ARAÚJO 

GASPAR PEREIRA  

1ª SECRETARIA: 2ª 

SECRETARIA:  

SIMONE ROSA SAMPAIO SCHRODEN MIRIAN SILVA 

LEÃO  

CONSELHO FISCAL:  LUCILENE LIMA DE OLIVEIRA   

HELLEM CRISTINA BASÍLIO LOPES  

GERMANO ALVES DE MOURA  

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:  POLLIANA ROCHA DIAS ARAÚJO  

UILIAN DO NASCIMENTO RUFINO  

FRANCISCA BANDEIRA BEZERRA  

  

INTEGRANTES DO CONSELHO ESCOLAR:  

  

GIOVANI CRISTINA VARGAS DA SILVA (PRESIDENTE)  CARREIRA MAGISTÉRIO  

PAULA PEREIRA DE ARAÚJO ( VICE - PRESIDENTE)  CARREIRA ASSISTÊNCIA  

JUSSARA LOPES LACERDA VIEIRA ( SECRETÁRIA )  MÃE DE ALUNO  

UIARA COSTA MATOS (MEMBRO NATO)  DIRETORA  
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DIAGNÓSTICO - REALIDADE ESCOLAR  

Aplicamos questionários para o levantamento do perfil das famílias que são atendidas em nossa escola, tanto do turno integral (matutino) quanto do turno 

vespertino. Assim consideramos o segmento dos pais ou responsáveis. Os questionários utilizados constam nos anexos. As perguntas feitas nos questionários 

constam em cada gráfico. Vejamos os resultados:   
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% 29 

12 % 
% 59 

0 % 

1 .A QUE GRUPO ÉTNICO VOCÊ  
PERTENCE? 

BRANCO 

NEGRO 

PARDO 

INDÍGENA 

26 % 

% 24 

42 % 

8 % 
% 0 

2 . SUA DESCENDÊNCIA PERTENCE A  
QUE GRUPO ÉTNICO?  

BRANCO 

NEGRO 

PARDO 

INDÍGENA 

OUTROS 

49 % 

29 % 

15 % 
7 % 

3 . QUAL O ESTADO CIVIL DO  
RESPONSÁVEL DA CRIANÇA?  

CASADO 

SOLTEIRO 

DIVORCIADO 

33 % 

% 50 

17 % 

4 . QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA  
CASA?   

2   a  3 

pessoas 

4  a  5 

PESSOAS 
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% 46 

27 % 

15 % 

12 % 

5 . QUAL A RENDA TOTAL DA SUA CASA? 

1  a 2.000, 00 

3  a 4.000, 00 

5  a 6.000, 00 

mais que 

7.000,00 

5 % 
1 % 

46 % 28 % 

20 % 

6 . QUAL A SUA ESCOLARIDADE?  

FUNDAMENTAL I 

FUNDAMENTAL II 

ENSINO MÉDIO 

SUPERIOR 

PÓS 

GRADUAÇÃO 

39 % 

% 41 

20 % 

. A CASA ONDE MORA É?  7 

PRÓPRIA 

ALUGADA 
50 % 

2 % 

% 48 

. ONDE VOCÊS MORAM?  8 

PLANO 

PILOTO 
FORA DO DF 

OUTRA RA 
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% 19 

% 30 
23 % 

% 28 

. QUANTOS LIVROS VOCÊ LÊ  09 

POR ANO?  

NENHUM 

2 1  A  
LIVROS 

4  A  3 

LIVROS 

MAIS DE 

 LIVROS 4 

91 % 

% 9 

10 . A RESIDÊNCIA DA  
CRIANÇA POSSUI ACESSO A  

INTERNET?  

SIM 

NÃO 

37 % 

55 % 

% 8 

. QUAL O MEIO QUE VOCÊ  11 

UTILIZA PARA SE INFORMAR ? 

TV 

INTERNET 

OUTROS 

13 % 

% 23 

23 % 

% 38 

% 3 

. QUAL O TIPO DE DIVERSÃO  12 

PREFERIDA DA FAMÍLIA?  

SHOPPING 

PARQUE 

CINEMA 

CLUBE 

OUTROS 

34 % 

37 % 

13 % 

0 % % 16 

13 . QUAL O MEIO DE TRANSPORTE MAIS  
USADO PARA SEU FILHO CHEGAR NA  

ESCOLA?  
CARRO DOS 

PAIS 
TRANSPORTE 

ESCOLAR 
ÔNIBUS 

METRÔ 

A PÉ OU 

BICICLETA 
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  Dos gráficos acima mostrados, obtidos após a tabulação dos dados dos formulários enviados às famílias, podemos fazer algumas observações. A maioria 

dos responsáveis pelos nossos estudantes declara-se pardo e de descendência parda e nenhum declarou-se indígena, porém 8% afirmaram ser descendência 

indígena. Outro dado importante é que quase metade dos pais informaram renda entre 1 e 2 salários mínimos, isso nos mostra que não é alto o poder aquisitivo 

da maioria dos pais dos nossos estudantes, isso é importante para pautar ações da escola em passeios ou outros meios que gerem custos às famílias das crianças. 

Em relação à escolaridade, percebemos que o número de pais que possuem graduação somados aos que possuem pós-graduação, chegam a ultrapassar a 

porcentagem de pais que possuem até o nível médio. É baixíssima a porcentagem de pais que possuem apenas até o Ensino Fundamental. Praticamente metade 

dos alunos moram no Plano Piloto e outra metade em outras R.A, do entorno do DF, temos apenas 2%. Culturalmente, temos um perfil de maioria de pais que 

leem mais que 3 livros por ano, que possuem acesso à internet e que a utilizam como principal meio de se informar acerca dos acontecimentos. Como meio de 

diversão preferem mais clubes, parques e cinema. Como meio de transporte, eles vêm para a escola trazidos no carro dos pais ou de transporte escolar, em 

maioria. Esse é o perfil dos responsáveis e isso serve de base para traçarmos as estratégias e ações desta escola. Vejamos agora o perfil dos docentes, os quais 

também responderam a um questionário, que também consta nos anexos destes documentos:  

 

  

    

1 . A QUE GRUPO ÉTINICO VOCÊ PERTENCE?  
DOCENTES 

BRANCO NEGRO PARDO INDÍGENA 

2 . QUAL O SEU ESTADO CIVIL?   
DOCENTES 

CASADO SOLTEIRO DIVORCIADO OUTRA SITUAÇÃO 
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3 . QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA?  
DOCENTES 

1  pessoa  pessoas 2  pessoas 3  pessoas 4 

4 . Qual a renda da familiar?  DOCENTES 

 5 a 6 salários 7  a 8 salários 9 va 10 salários mais de 10 sálarios 
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5. Quantos anos de experiência em sala de aula? 

DOCENTES 

  7 anos  13 anos de 20 a 25 

anos 

6. VOCÊ POSSUI EXPEIRENCIA FORA DA SALA 

DE AULA? DOCENTES 

 

  

7. Você possui experiencia em escola particular? 

DOCENTES 

 

8. A casa onde você mora é?  

DOCENTES 

 

 

de 15 a 18 anos SIM NÃO 

SIM NÃO própria alugada outra 
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. Onde você mora é 9 ?  DOCENTES 

plano Piloto fora do df outra RA 

. Quantos livros você lê por ano?  10 

DOCENTES 

 a 2 livros 1 3  a 4 livros mais de 4 livros 

. Você possui acesso á internet em casa? 11 

DOCENTES 

sim não 

12 . Qual o meio voce utiliza para se  
manter informado?  DOCENTES 

TV INTERNET 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

SHOPPING CINEMA PARQUE 

. Qual o tipo de diversão preferida da  13 

família ? DOCENTES 

. Qual omeio de transporte mais usado  14 

para seu filho chegar na escola?  

DOCENTES 

CARRO ÔNIBUS A PÉ OU BICICLETA 



20  

  

Dos gráficos acima, obtidos após a tabulação dos dados dos formulários enviados aos professores, podemos constatar que a maioria dos professores 

se declaram pardo e de descendência parda ou branca. Outro dado importante é que a renda entre 7 e 8 salários mínimos representa um grupo significativo 

e aqueles que possuem a renda maior que 10 salários representa praticamente a outra metade do grupo, isso nos mostra o grupo possui um médio poder 

aquisitivo quando a renda é distribuída pelas pessoas que habitam nas casas, visto que a maior parte são 4 ou duas pessoas. Esse poder aquisitivo dá acesso 

ao professor as atividades culturais da cidade ou fora do Distrito Federal e até mesmo do país. Relacionando essa renda também ao fato da maior parte 

possuir casa própria, residir no Plano Piloto e utilizar carro como meio de transporte até o trabalho. Em relação à experiência nas atividades de docência a 

maior parte do grupo está acima de 10 anos de experiência. Culturalmente, temos um perfil onde a maioria dos professores leem mais que 3 livros por ano, 

que possuem acesso à internet e que a utilizam como principal meio de se informar acerca dos acontecimentos. Como meio de diversão preferem mais 

cinema e shopping. Esse perfil dos professores também serve de base para traçarmos as estratégias e ações desta escola.  

   

ÍNDICES  

Índice de Aprovação dos Estudantes: 96,4% (reprovados: 3,8%, sendo que desses, 2,76 % foram no 3° ano e o restante no 5° ano - 1° ano dos 

ciclos).  

  

IDEB - RESULTADOS E METAS  

  

  Ideb Observado      Metas Projetadas        

Escola   2005  2007    2009    2011  2013    2015    2007    2009  2011  2013    2015  2017  2019  2021  

EC 407 NORTE  4.2  4.8  6.2  6.0    6.3  4.3  4.6  5.0  5.3  5.5  5.8  6.1  6.3  
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 De acordo com os índices e resultados traçamos as estratégias pedagógicas para melhorar ainda mais o resultado dos nossos alunos nas avaliações. Em 

relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica percebemos que a escola ao longo dos últimos anos se mantém acima da meta projetada para 

unidade de ensino e acima do IDEB do DF, mas ainda assim a escola estabelece metas e ações pedagógicas para que os alunos se desenvolvam sempre mais.   
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ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA 

  A Escola Classe 407 Norte foi inaugurada em 1969 e este completou 50 anos. Durante todo esse período passou por inúmeras reformas.  

 No ano passado todo pátio externo foi reformado, ganhou novo piso e todos os bueiros foram refeitos. O pátio estava com os pisos quebrados devido as 

raízes das árvores antigas que elevaram os mesmos. Os bueiros e encanamentos encontravam-se entupidos. O pátio interno ganhou forro para amenizar o calor e 

reparos no telhado, pois em período de chuva o mesmo apresentava muitas goteiras. A cozinha também ganhou novos armários e reparos.  

 No início deste ano as salas de aula foram pintadas e todas as portas trocadas. A sala dos terceirizados e dos professores havia sido pintada no início de 

2017. Todos os murais da escola foram trocados da madeira por cerâmica visando a economia de materiais ao longo do ano e a sustentabilidade.  

Os banheiros dos alunos foram reformados em 2016 sendo todo renovado. A escola também fez um reparo em toda parte elétrica, trocou todas as lâmpadas 

por luz de LED visando mais uma vez a economia e sustentabilidade. O parquinho passou por reformas neste mesmo ano, porém já necessita de nova reforma. 

Os brinquedos são muito antigos e após avaliação foi constatado que é necessário trocar o brinquedo principal (casinha), pois a mesma é feita de madeira e 

encontra-se muito danificada. A escola tem interesse em trocar a areia por grama sintética, mas devido a outras prioridades e ao não recebimento do PDAF, desde 

abril de 2018, ainda não foi possível.  

No início do ano os banheiros dos terceirizados, professores e de uso público seriam reformados, pois os mesmos encontram-se com constantes vazamentos 

nas descargas e com as instalações precárias e danificadas, porém a 2ª parcela do PDAF de 2018 e nem a 1ª parcela de 2019 não foam repassadas, o que prejudica 

o andamento do planejamento e manutenção das instalações físicas. Os banheiros permanecem em condições precária de uso. O laboratório de informática não 

possui nenhuma máquina funcionando. Desde 2017 a direção da escola tenta resolver com empresas especializadas e indicadas pela Regional de Ensino, porém 

são manutenções que exigem trocas de peças defeituosas com orçamento alto para as condições econômicas da escola.   

A biblioteca necessita de acesso à internet para melhor atender as atividades programadas para os alunos, pois as bibliotecárias desenvolvem um trabalho 

multimídia no momento de contação de histórias. A escola necessita pagar internet com o valor arrecadado pela APM, pois desde o ano passado a escola tenta 

procurar empresa que atenda as exigências do projeto Educação Conectada, mas não consegue nenhuma empresa.   

No pátio dos fundos existe uma caixa d’água que recebeu uma reforma na escada que dá acesso a parte superior, pois foi uma exigência da empresa terceirada 

para segurança dos funcionários e a escola atendeu à solicitação como prioridade, mas a mesma necessita de outros reparos.   
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A escola não possui alunos cadeirantes no momento, mas sua infraestrutura é acessível a todos. A escola providenciou vaga no estacionamento e rampa 

de acesso nos anos anteriores e possui dois banheiros (um masculino e um feminino) adaptados em bom estado (reformados em 2016) para atender as demandas 

de acessibilidade.  
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

  A função social da escola é formar cidadãos críticos, conscientes do seu papel na sociedade e com responsabilidade social. Os nossos estudantes são 

formados com base no respeito às diferenças, inclusão e cidadania.  
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ASSEMBLEIAS ESCOLARES  

Considerando a função social da escola, temos como ação principal para a sua garantia, o projeto das assembleias escolares. 

  Tem-se que a escola tem papel fundamental na formação da cidadania, sendo assim, é importante pensar em estratégias para desenvolver esta habilidade. 

De acordo com Puig: “Essas instituições (escolas) foram pensadas para satisfazer algumas necessidades humanas que, de maneira inevitável, implicam a ação de 

sujeitos com capacidades, papéis e responsabilidades muito diferentes” (2000, p. 25). Por vezes, dentro de uma sala de aula esquece-se que os alunos são seres 

pensantes com histórias de vida e opiniões diferentes. Esta realidade não pode ser ignorada pela escola. A participação dos alunos nas decisões relativas ao 

cotidiano escolar é essencial para a construção de um ambiente de convivência democrática.   

Uma forma de propiciar o desenvolvimento da cidadania dos estudantes são as assembleias de classe. De acordo com Puig (2000) e Araújo (2004), nas 

assembleias de classe há espaço para a valorização da palavra e do diálogo, favorecendo a construção de um meio no qual as crianças possam conviver de forma 

democrática, participativa e solidária, desenvolvendo o pensamento crítico e a autonomia. Um ambiente autoritário, violento ou negativamente competitivo 

impossibilita a formação de meninos e meninas que saibam viver democraticamente.  

A existência de um espaço de diálogo e participação ativa dos alunos no planejamento de atividades ou elaboração de regras contribui para a construção 

de uma disciplina reconhecida por todos e facilita a resolução de problemas de convivência. Esta estratégia mostra-se mais eficiente do que a imposição unilateral 

(professor) de normas.  

Com a atuação dos alunos de maneira ativa, tornamos nossos alunos os protagonistas das decisões e necessidades urgentes da escola e conseguimos 

levantar o diagnóstico da realidade escolar a partir da visão dos alunos, fazendo as devidas melhorias a partir das sugestões que acompanham as críticas. Na tabela 

abaixo podemos ver o resultado de uma das assembleias que acontecem semanalmente em sala e mensalmente com os representantes de turma com a direção e 

em seguida são repassadas para o setor responsável para devidos ajustes:  
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CRÍTICAS (COMO É A MINHA ESCOLA?)  SUGESTÕES (ESCOLA QUE QUEREMOS)  FELICITAÇÕES (COMO É A MINHA ESCOLA?)  

Os alunos se queixam de receber lanche frio.  A ordem de entrega poderia ser alternada.  
Lanche gostoso.  

Muito açúcar no suco e pouco sal na comida.  Mais variedades de tempero e ajustar melhor o açúcar e o 

sal.  

A tia do lanche faz e serve tudo com muito carinho.   

Eles querem poder escolher as músicas no  

Horário do recreio.  Fazer uma escala de turmas para  Escolher as músicas.  O recreio fica muito bom com música.  

Gritos incomodam muito no recreio.  Parar de gritar durante o recreio.  O recreio é bem animado e divertido.  

O espaço fica muito cheio durante o recreio.  
Fazer escala para o uso das turmas.  Os espaços para jogar futebol são bons.  

Banheiro sujo e fedendo.  
Confeccionar cartazes de orientação ao  uso adequado.  

O banheiro bonito e novinho.  

Muito material pessoal perdido na sala.  

Confeccionar caixa de achados e perdidos que atenda os dois 

turnos   A sala de aula está sempre organizada.  

Comprar novos livros.  
Campanha de doação e fazer rifas  para comprar.  

A biblioteca é muito boa e bonita!  

  

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRTATIVAS       

 Os princípios da educação integral que se estendem ao ensino regular em nossa unidade de ensino a serem observados no planejamento, na organização 

e na execução das ações de educação são:  

Integralidade: é um espaço privilegiado para se repensar o papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir o conceito 

de integralidade, que deve ser entendida a partir da formação integral de crianças e adolescentes, buscando dar atenção a todas as dimensões, com equilíbrio entre 

os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida, por meio de práticas 

associadas a diversas áreas do conhecimento, como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando o pleno desenvolvimento das potencialidades 

humanas.  
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Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a Intersetorialização com a ESCOLA PARQUE 303/304 NORTE, em que os projetos sociais, 

econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria de 

qualidade da educação.  

Transversalidade:  tanto o aluno do ensino regular quanto da educação integral deverá ter acesso a um ambiente de aprendizagem que pressupõe a aceitação de 

muitas formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma 

concepção interdisciplinar de conhecimento.  

Diálogo Escola e Comunidade: é necessária a transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo 

e da vida. Assim, a proposta pedagógica implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos 

diferentes grupos presentes.  

Territorialidade: significa romper com os muros escolares. Afinal a educação não se restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade 

como igrejas, salões de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, clube, entre outros, envolvendo múltiplos 

lugares e atores.  

Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas 

as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação 

do educando.   

Os princípios da Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, norteiam, por óbvio, as práticas 

administrativas. Temos como princípio administrativo, também, o bom uso do dinheiro e do bem público.  

 Na gestão administrativa a escola procura sempre priorizar investimentos para facilitar e alcançar os objetivos traçados em conjunto com a comunidade escolar, 

tendo como diretriz a Gestão Democrática.  A Unidade Executora da APM e a secretaria da escola norteiam suas decisões de acordo com os seguintes critérios:  

Gestão participativa: estimula que todas as decisões administrativas dividam e debatam as ideias com os setores envolvidos, contando de fato com a participação 

de todos no desenvolvimento e execução das decisões;   

Gestão financeira: acontece em torno das avaliações realizadas com os estudantes nas assembleias escolares, com os responsáveis nas reuniões e fóruns e 

professores nas reuniões coletivas. O Conselho Escolar sempre está ciente e avaliando os gastos e investimentos realizados pela direção da escola;  
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Gestão de pessoas:  a escola procura desenvolver uma associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo de administrar 

os comportamentos internos e potencializar o capital humano presente na escola. Nossa maior missão é oferecer um melhor atendimento ao aluno e para isso é 

realizado investimentos na capacitação e formação dos professores e demais profissionais da unidade de ensino;   

Gestão de resultados educacionais: a administração da escola tem como objetivo final o resultado que devemos garantir ao aluno e para isso procura respeitar 

toda legislação que a criança tem direito buscando respeitar a estratégia de matrícula, realizando ações junto a Regional de Ensino para oferecer o apoio necessário 

ao professor no desenvolvimento do seu trabalho (livro didático, Educador Social Voluntário, etc) e oferecendo investimentos em recursos que proporcionam 

resultados educacionais (cópias, jogos e qualquer material pedagógico solicitado).   

  

OBJETIVO GERAL  

 Garantir a efetivação da Proposta Pedagógica, norteando-se pelos documentos que regem a SEEDF e de acordo com princípios éticos e morais que sustentam 

as relações sociais e de convivência, com o objetivo de promover a aprendizagem efetiva de todos os estudantes, bem como gerir com responsabilidade e 

compromisso os recursos financeiros, os materiais da instituição, zelando pelos bens para a garantia da oferta de um ensino com qualidade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Promover um ambiente harmonioso, incentivando a cooperação entre todos os segmentos da comunidade escolar;  

• Desenvolver práticas para o crescimento e a superação, incentivando atitudes de não violência nos conflitos;  

• Resgatar valores éticos e morais;  

• Promover a gestão financeira da escola;  

• Elevar o índice de desempenho individual da Instituição Educacional, referendado pela média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 

2005/2007/2009/2011/2013/2015 e 2017;  

• Oferecer Reagrupamento pedagógico, nas modalidades intraclasse e interclasse, como uma das estratégias do BIA - Bloco Inicial de Alfabetização e 

alunos do 2º Ciclo, atendendo as necessidades específicas dos alunos na aquisição da leitura e escrita, habilidades de interpretação e desenvolvimento do raciocínio 

lógico matemático;  
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• Ofertar Projeto Interventivo aos estudantes que, após experimentarem todas as estratégias pedagógicas nas aulas, ainda evidenciam dificuldades de 

aprendizagem;  

• Divulgar trabalhos realizados pelos alunos (as) por meio de portfólio, exposições e festas, com a participação da comunidade;  

• Estimular o prazer de aprender através das atividades inseridas nos projetos pedagógicos e desenvolvidas no Tempo Integral;  

• Realizar atividades de cunho cívico e social, através do Momento Cívico que ocorre às Sextas-Feiras nos dois turnos após o recreio.  

• Subsidiar pedagogicamente, alunos (as) e professores;  

• Programar parcerias com instituições públicas e privadas para viabilizar projetos e suprir necessidades de recursos;  

• Revitalizar o espaço físico interno e externo da escola;  

• Adquirir recursos didático-pedagógicos e recreativos;  

• Realizar 04 (quatro) Conselhos de Classe;  

• Realizar 01 (uma) reunião de Pais e Mestres a cada bimestre;  

• Realizar 01 (uma) culminância que envolva toda a comunidade escolar por semestre.  

• Zelar pela eficiência e eficácia administrativa;  

• Fornecer documentação solicitada na secretaria da escola com a maior brevidade possível, evitando acúmulo de demandas e prestando um bom atendimento 

ao público; 

• Zelar pelo bom uso do bem e dinheiro público;  

• Adquirir materiais de boa qualidade para a escola;  

• Garantir a boa prestação dos serviços terceirizados;  

• Prezar sempre pela transparência do uso do dinheiro público; 

• Nortear as práticas pelos princípios da administração pública, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência; 

• Oferecer formação continuada aos profissionais da escola, por meio das coordenações coletivas.  
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

A Secretaria de Educação do Distrito Federal adota com linha orientadora, para a gestão do seu trabalho, políticas públicas e programas, que visam à 

formação integral humana, organizada em consonância com as diretrizes emanadas na Constituição Federal e respaldada LDB 9.394/96.  

Valendo-se das teorias a sociointeracionista de Vygotsky (1896-1934) a equipe da Escola Classe 407 Norte, trabalha com as informações que sempre 

incidem na zona de desenvolvimento proximal do aluno, oferecendo interações constantes dos alunos com materiais, informações e outros meio sociais. Contudo, 

a equipe, busca garantir a aprendizagem significativa em toda a natureza pedagógica do processo de aprendizagem escolar.  

Segundo o educador Wallon a afetividade se expressa por meio da emoção, do sentimento e da paixão. A afetividade está sempre presente em todos os 

momentos, movimentos e circunstâncias de nossas ações, assim como o ato motor e a cognição. Esta tem sido a missão e a prática que norteia a ação pedagógica 

da Escola Classe 407 Norte.  

A interação do processo educativo propicia ao cidadão condições de responder positivamente às grandes necessidades contemporâneas de aprendizagem: 

aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.  

A ação pedagógica enfatiza procedimentos capazes de favorecer a compreensão e o domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos em que se baseiam 

os processos produtivos da sociedade.  

 Dessa forma, destacamos a dialética como estrutura fundante de todas as práticas educativas, onde evidenciamos a compreensão e apreensão da realidade 

na qual o indivíduo está imerso, do qual ele herdou sua história e cultura e então, a partir destes, a transformação e ressignificação de si próprio e de seus repertórios 

históricos, cognitivos, afetivos – culturais. Pautamo-nos para tal argumentação na pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani, que por sua vez ancorou-se 

na dialética marxista assim como VIGOSTISKY e na Psicologia histórico-cultural, conforme Currículo em Movimento da educação Básica.  

A Escola Classe 407 Norte, vem ao longo dos anos, esboçando temas norteadores como amizade, família, responsabilidade e neste ano de 2019, em 

consenso com o grupo: alunos, professores e funcionários, que optaram trabalhar por temáticas voltadas para os valores e desenvolver a cidadania dos alunos 

reforçando e desenvolvendo o pensamento crítico através das assembleias escolares. Buscamos ao longo dessa trajetória melhorar o vínculo social, tornando o 

ambiente mais contente e aconchegante para todos.  

Traçando uma linha tênue entre a solidariedade e o ato de olhar o mundo com cuidado, a Escola Classe, atua em dois aspectos importantes para a educação, 

à educação inclusiva de acordo com a Lei nº 9394/9, LDB e Resolução 04/2009 do CNE-CEB e a educação integral. Trata-se de uma reestruturação da cultura, 

da prática e das políticas, vivenciadas nesta escola de modo que possam responder à diversidade dos alunos.  
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O Parecer é seguido da Resolução que institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado - a Resolução 04/2009 do CNE-

CEB - a qual tem como artigo inicial a indicação:  

Art. 1º Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, com transtornos globais do 

desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação em classe comum de escola de ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

ofertado em salas de recursos multifuncionais ou centros de Atendimento Educacional Especializado da Rede Pública ou de instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.  

Para Zimmermann e Strieder (2010), a educação inclusiva deseja compreender e aceitar o outro na sua singularidade. Implica mudança de perspectiva 

educacional e abre horizontes para o desenvolvimento de sociedades inclusivas. A Escola Classe 407 Norte possui desde 2000, uma Sala de Recursos equipada. 

Neste ano de 2019 a mesma encontra-se sem atendimento devido a aposentadoria no final do ano de 2018 da professora responsável. A vaga encontra-se em 

aberto e os alunos estão em atendimento com professora de outra unidade de ensino. Este local é adequado aos atendimentos dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, pois deve possuir uma professora especialista, "o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e a 

formação específica para a Educação Especial" (Art. 12).  

Não temos uma sala apropriada para abrigar as demandas da Orientação Educacional (LDB no art. 8° e 9°).  

Também funciona neste ambiente escolar, uma Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, (portarias: Nº 254/2008 e Nº 30/2013) composta por uma 

psicóloga escolar e uma pedagoga. Juntas pedagoga e psicóloga promovem a melhoria do ensino-aprendizagem, com intervenções avaliativas, ações preventivas 

e intervenções institucionais.  

A SEEDF apresentou para o ano de 2019 como linha norteadora de seu trabalho em rede o Proposta Pedagógica Carlos Mota e o Currículo em Movimento. 

Adota também na sua Gestão Políticas Públicas e Programas que visam à formação integral humana, em consonância com as diretrizes emanadas da Constituição 

Federal, Lei de Diretizes e Bases, Portarias e Pareceres do Conselho Nacional de Educacão – CNE. Nesta perspectiva a Escola Classe 407 Norte vem 

desenvolvendo esse ano suas ações fundamentadas nas referências acima citadas. Assim, corroboramos que a educação possibilita ao ser humano o 

desenvolvimento em suas dimensões física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações individuais, civis e sociais.  

De acordo com Fernando Hernández, há muitas maneiras de garantir a aprendizagem, e trabalhar com projeto é apenas uma das opções. O professor deve 

deixar o papel de “transmissor de conteúdos” para se transformar em um pesquisador, e o estudante, por sua vez passar a ser sujeito do processo de ensino 

aprendizagem. Nessa abordagem a escola desenvolve três projetos ao longo do ano: as Assembleias Escolares, as feirinhas juninas e o projeto artístico e cultural 

Grandes Artistas, Pequenos Pintores. O projeto das assembleias escolares foi mencionado no campo Função Social da escola, pois ele desenvolve o pensamento 
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crítico e a habilidade de ser um cidadão ativo nas diversas comunidades da qual faz parte. As feirinhas juninas acontecem no mês de junho e visam trabalhar o 

sistema monetário e outras questões culturais que envolvem os temas juninos. Nas feirinhas o aluno traz um prato típico de para vender no horário do recreio. Os 

professores trabalham com as receitas das turmas envolvendo as questões matemáticas e da língua portuguesa que são pertinentes como: quantidade, fração, 

proporção, tipos textuais, sistema monetário, etc).  

O projeto dos pequenos pintores tem como referência a professora Ana Mae Barbosa que adaptou a teoria Norte Americana ao nosso contexto, 

denominando-a Proposta Triangular envolvendo três vertentes: o fazer artístico, a leitura da imagem (obra de arte) e a história da arte.  

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas: por meio 

dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação. Aprender arte envolve, basicamente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre 

eles. Envolve, também, conhecer, apreciar e refletir sobre as formas da natureza e sobre as produções artísticas individuais e coletivas de distintas culturas e épocas 

(PCN ARTE, pág.11).  

A Escola Classe 407 Norte também oferece o ensino integral junto as atividades da Escola Parque 303/304 Norte. O Currículo da Educação Básica da 

SEEDF contempla a concepção de Educação Integral como aquela que visa a garantir uma formação capaz de contribuir para o desenvolvimento das pessoas em 

todos os seus aspectos, sejam eles éticos, políticos, cognitivos, afetivos, emocionais, sociais, culturais, físicos, motores, entre outros. Tal concepção permite que 

grupos e segmentos sociais, historicamente excluídos, tornem-se agentes do processo educativo. De acordo com o Currículo, trata-se de fomentar uma prática 

educativa que promova a mobilidade social e a garantia de direitos “[...] contemplando as diversas dimensões da formação humana, no comprometimento de 

diferentes atores sociais com o direito de aprender, reconhecendo os estudantes como sujeitos de direitos e deveres e na busca da garantia do acesso, da 

permanência dos estudantes com sucesso” (DISTRITO FEDERAL (2014, p. 11).   

Comparando a proposta educacional formulada por Anísio Teixeira e a atual proposta da Educação em Tempo Integral, observa-se que ambas ancoram-

se na mesma perspectiva de ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais como premissa do preparo dos estudantes para as mudanças constantes 

do mundo contemporâneo. A Educação Integral respalda-se na ideia de ampliação dos tempos escolares, haja vista possibilitar a crianças, adolescentes e jovens 

envolver-se em atividades educativas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer, a fim de reduzir a evasão, a reprovação e a defasagem idade-ano, bem como 

promover uma prática pedagógica que otimize a formação integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos socioemocionais.  
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Além disso, ações do MEC, por meio do Programa Novo Mais Educação, buscam promover a Educação Integral em Tempo Integral em todos os estados 

e municípios, oferecendo assistência técnica, recursos pedagógicos e humanos e o incremento de verbas destinadas especificamente para a Educação Integral, por 

intermédio do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).  

Ao construir as Diretrizes Pedagógicas da Educação em Tempo Integral, pretende-se não apenas preencher espaços e tempos ociosos dos estudantes, mas 

reforçar a intencionalidade educativa da Unidade Escolar, que proporcionará, por meio de ações pedagógicas efetivas, um espaço convidativo a seu público. Nessa 

direção, conforme a Portaria nº 1, de 27/11/2009, as diretrizes norteadoras para a implementação de política de Educação Integral no Distrito Federal dispõe que:  

[...] em uma escola de tempo integral e não em uma escola dividida em turnos, todas as atividades são entendidas como educativas e curriculares. Diferentes 

atividades – esportivas e de lazer, culturais, artísticas, de educomunicação, de educação ambiental, de inclusão digital, entre outras – não são consideradas extra-

curriculares ou extra-classes, pois fazem parte de um projeto curricular transversal que oferece oportunidades para aprendizagens significativas e prazerosas (p. 

21).  

 Observa-se, assim, a Unidade Escolar cumprindo uma das suas funções sociais, que é a de conduzir esse processo de interação do capital cultural dos 

estudantes com o capital social adquirido. A educação, dessa forma, é entendida como mediação no seio da prática social global. Diante disso, participam do 

atendimento da Educação em Tempo Integral estudantes matriculados na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio, considerando-se como público-

alvo para atendimento, prioritariamente, os estudantes que estão em situação de vulnerabilidade social.  

Os princípios são ideias que procurarmos atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações e 

interações. Assim, ao falar dos princípios epistemológicos que orientam o Currículo de Educação Básica da SEEDF, devemos lembrar que toda proposta curricular 

é situada histórica e culturalmente.  

Ao reconhecer o Princípio da Unicidade, a unidade indissociável entre teoria e prática é importante considerar que o conhecimento é integrado e há uma 

visão articulada entre as áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências. As metodologias são mais dinâmicas e a avaliação passa a 

considerar o conhecimento em sua totalidade.  O currículo deve privilegiar estratégias de interação que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de 

conceitos voltados para a construção do conhecimento, incentivando constantemente o raciocínio e a problematização.  

O Princípio da Interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações 

entre diferentes conhecimentos e áreas. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares, e 

pode acontecer em duas dimensões: no próprio componente curricular (INTRA) e entre componentes curriculares diferentes (INTER). Para garantir a 
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interdisciplinaridade, faz-se necessário que os professores dialoguem nas coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação continuada, de 

planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico nas Escolas Públicas do DF.  

A Contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos.  

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e sistemática, contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades 

importantes para o estudante e como este irá intervir em seus espaços sociais.  

A Flexibilidade curricular dá abertura para a produção dos conhecimentos e o desenvolvimento da autonomia intelectual, de forma a atender as novas 

demandas de uma sociedade em mudanças que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. A flexibilidade do currículo é viabilizada pela prática pedagógica 

dos professores, articulada à Proposta Pedagógica da escola, desta forma este novo currículo tem definido uma base comum, mas considera as especificidades 

locais e regionais.  

Assim, nossa equipe docente planeja e trabalha a partir de situações reais e concretas, contextualizadas, baseadas na compreensão de situação problema 

que interessem de fato aos alunos. As ações e os conhecimentos necessários para a compreensão são discutidas e planejadas entre os professores com o objetivo 

de dar aos alunos a oportunidade de aprender a fazer planejamentos com o propósito de transformar, pesquisar e questionar sua realidade.  

No que diz respeito a Educação Integral, esta apresenta como princípios: integralidade, intersetorialidade, transversalidade, diálogo escola-comunidade, 

territorialização, trabalho em rede e convivência escolar. Estes princípios se fazem presentes princípios que fazem parte do trabalho 

Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios: 

Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, 

contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. 

Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; 

de busca da equidade no 108 acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; de exigência de diversidade de tratamento para 

assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; de redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. 

Estéticos: de cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; de enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; de valorização 

das diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira; de construção de identidades plurais e solidárias." 
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Os objetivos de aprendizagem constantes no Currículo em Movimento do Distrito Federal norteiam as práticas da Escola Classe 407 Norte.   

Os eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação em e para os Direito Humanos e Educação para a Sustentabilidade estão presentes em 

toda prática pedagógica da escola e especialmente será trabalhado na Semana de Conscientização do Uso da Água, Semana da luta da pessoa com deficiência, 

Semana da Inclusão e Semana da Consciência Negra e o projeto das Assembleias de Classe. Além de toda prática de inclusão que é efetivada nesta escola e que 

os pais e professores reconhecem como uma marca da escola:  A Escola Classe 407 Norte é uma escola inclusiva de fato, como foi dito por alguns pais no dia da 

apresentação da discussão desta PP.  

A escola trabalha com valores éticos e morais e em especial, nos momentos destinados à realização de assembleias escolares e no momento cívico, às 

sextas-feiras; As assembleias escolares proporcionam ao estudante a compreensão do seu papel perante à escola e perante à responsabilidade pela própria 

aprendizagem, além de garantir o protagonismo estudantil, que também é um objetivo de aprendizagem previsto no Currículo. Além disso, trabalhamos o 

estreitamento dos laços familiares e valores durante a realização e preparação da Festa da Família, que acontece no 1º bimestre.   

Todas as intervenções feitas nos projetos desta escola, bem como em suas ações, objetivam a garantia da aprendizagem dos seus estudantes e o respeito 

às diferenças e diferentes formas e tempos de aprendizagem.  

  

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

  A Escola Classe 407 Norte oferece a modalidade de ensino regular e educação integral. Em consonante a concepção de educação integral, os tempos e 

espaços pedagógicos são imbuídos de intencionalidade educativa, sendo planejados, acompanhados, avaliados e redimensionados para a aprendizagem. Todas as 

atividades desenvolvidas, nas diversas áreas dos conhecimentos elencados como saberes notórios e acadêmicos são, nesta concepção, constituintes de um currículo 

integrado.  

Neste cenário a Escola Classe 407 Norte organiza-se do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A escola, a partir de 2018 está composta por dois ciclos, o de 

alfabetização (1º, 2º e 3º ano) e o ciclo referente ao 4º e 5º ano. A equipe de professores se reúne coletivamente toda quarta-feira para planejar, estudar e organizar 

os trabalhos pedagógicos que envolvem a sala de aula, a Unidade de Ensino e a SEDF. Todo bimestre é realizado o Conselho de Classe com a equipe de 

professores, direção, coordenação e Equipe Especializada de Apoio e Aprendizagem onde é avaliado os avanços e regressos de cada turma. Após este momento 

são definidos os procedimentos referentes a cada responsável (professor, EEAA, orientadora, coordenação e família) e ocorre a reunião de pais.   
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É ofertado no turno matutino o Ensino Integral, sua execução pedagógica tem como parceiros a Escola Parque 303/304 Norte, que atende os alunos da Educação 

Integral no turno vespertino, nesse turno a escola oferece o Ensino Regular.  

Na Escola Parque temos a educação física escolar, as áreas das linguagens artísticas: visuais, cênicas, musicais e literatura, para os alunos do turno Integral.  

Nestes espaços, incluindo nossa instituição de ensino, são concretizados os pilares estruturantes de educação:  tempo, espaços e por fim, oportunidades. É possível 

neste quadro visualizar a integração de conteúdo, projetos, intenções, agentes comunitários e estatais, ou seja, a contribuição de inúmeros sujeitos sociais para 

atender as demandas contemporâneas na educação   e ou no desenvolvimento humano.  

 

Tabela geral da organização dos tempos e espaços da Educação Integral 

  2ª FEIRA  3ª FEIRA  4ª FEIRA  5ª FEIRA  6ª FEIRA  

  

MATUTINO (7H30 ÀS 12H30)  

  

Base Nacional Comum 

Curricular  

  

Base Nacional Comum 

Curricular e  

  

Base Nacional Comum 

Curricular e  

  

 Base Nacional Comum  

Curricular e  

  

Base Nacional Comum 

Curricular  

  e Acompanhamento de  Acompanhamento de  Acompanhamento  acompanhamento de  e Acompanhamento de  

  Português e Matemática.  Português e  de Português e  Português e Matemática  Português e Matemática  

    Matemática  Matemática      

VESPERTINO (12H30 ÀS 17H30)    

Escola Parque  

  

  

Escola Parque  

  

  

Escola Parque  

  

  

Escola Parque  

  

  

Escola Parque  
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Tabela geral da organização dos tempos e espaços do Ensino Regular  

  

  2ª FEIRA  3ª FEIRA  4ª FEIRA  5ª FEIRA  6ª FEIRA  

  

Vespertino (13h30 – 18h30)  

Base Nacional Comum 

Curricular  

Base Nacional Comum 

Curricular  

Base Nacional Comum 

Curricular  

Base Nacional Comum 

Curricular  

Base Nacional Comum 

Curricular  

  

SALA DE RECURSOS:  

Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades específicas.  

  

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL:  

O serviço de Orientação Educacional na EC 407 Norte atua como um elo entre educação, pais e estudantes, de modo a contribuir para o sucesso do processo de 

ensino-aprendizagem. Sua maior função é colaborar com o desenvolvimento integral do aluno, ampliando suas possibilidades de interagir no meio escolar e 

social, como também, participar ativamente do processo de integração família/ escola/ comunidade em acordo com as prioridades estabelecidas pela Proposta 

Pedagógica da nossa escola.  

Em nossas atividades buscamos parceria com outras entidades que compõem a rede de proteção à Criança e ao Adolescente (Conselho Tutelar, COMPP, Secretaria 

de Saúde).  

  

BIBLIOTECA RUI BARBOSA  

Os estudantes são atendidos na biblioteca pelas professoras readaptadas Célia (matutino) e Valéria (vespertino) semanalmente. Os projetos  desse trabalho estão 

no Apêndice deste documento.  
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LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  

Não está em uso no momento, estamos sem professor para a sala e com vários equipamentos necessitando de reparos.  

  

PROJETOS INTEGRADOS COM A ESCOLA PARQUE 303/304 NORTE  

Com a adesão ao Programa Novo Mais Educação em 2017, hoje REDE INTEGRADORA, a Coordenação Regional de Ensino elaborou o Projeto de Educação 

Integral 2018. Neste, a Escola Parque é a extensão da Escola Classe, nos componentes curriculares de Artes e Educação Física. Portanto, serão planejados eventos 

e atividades em conjunto nesses dois espaços no decorrer do ano, com a participação dos profissionais, em conjunto, dessas duas escolas. Chamada de Rede 

Integradora de Educação Integral do Plano Piloto, o objetivo maior é a formação integral do estudante. Por isso, é essencial que estas duas UEs trabalhem em 

parceria.  

 

 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

 É a grande articuladora das várias frentes de atuação na execução do trabalho pedagógico. A coordenação pedagógica da unidade de ensino no ano de 2019 conta 

apenas com a professora Simone. Para o desenvolvimento do trabalho de coordenação pedagógica na Escola Classe 407 Norte a coordenadora conta com o apoio 

direto da diretora e vice-diretora no desenvolvimento dos projetos, formação dos professores, preparação e execução das reuniões coletivas, etc.  

 

DATAS PLANEJADAS PARA 2019 

1º BIMESTRE:  

16 e 17 de abril: Conselho de Classe  

26 de abril: FESTA DA FAMÍLIA E COMEMORAÇÃO DE 50 ANOS DA ESCOLA  

27 de abril: Reunião de pais  

Sábado – dia móvel (21/6)  

  

3º BIMESTRE:  

24 e 25 de setembro: Conselho de Classe  

4 de outubro: FESTA DOS PINTORES  

5 de outubro: Reunião de pais  

Sábado – dia móvel  (17/10)  
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2º BIMESTRE:  

18 e 19 de junho: Conselho de Classe  

29 de junho: Reunião de Pais  

Sábado – dia móvel  (8/7)  

5 de julho: Resultado das feirinhas e rei e rainha da pipoca  

  

4º BIMESTRE:  

3 e 4 de dezembro: Conselho de Classe  

13 de dezembro: Cantata de Natal  

14 de dezembro: Reunião de Pais  

Sábado – dia móvel  (18/10)  

 

CORPO DOCENTE:  

Este   segmento   participa   de   palestras, reuniões   ordinárias, coordenações pedagógicas, coordenações coletivas, cursos ofertados pela SEDF, conselhos de 

classe, sessões coletivas em sala de aula, atendimentos individuais ou em pequenos grupos mediante solicitação para elaborar estratégias pedagógicas, definidas 

e planejadas, com vistas a alcançar os objetivos propostos em sala de aula e capacitar-se profissionalmente.  

As professoras têm seu horário organizado semanalmente da seguinte forma:  

  SEGUNDAS-FEIRAS  TERÇAS-FEIRAS  QUARTAS-FEIRAS  QUINTAS-FEIRAS  SEXTAS-FEIRAS  

  
7h30 às 12h30  

  
Professoras com Regência no Matutino:  

Atividades da Base Nacional Comum  
Curricular.  

  
Professoras com Regência no 

Matutino:  
Atividades da Base Nacional 

Comum  
Curricular.  

  
Professoras com Regência no 

Matutino:  
Atividades da Base Nacional 

Comum  
Curricular.  

  

  
Professoras com Regência no 

Matutino:  
Atividades da Base Nacional 

Comum  
Curricular.  

  

  
Professoras com Regência no 

Matutino:  
Atividades da Base Nacional 

Comum  
Curricular.  

  

  
  

9h30-12h30  

Professoras com Regência no 
Vespertino:  

Coordenação Externa  
(Coord. Pedagógica  

Individual Programada conf. Portaria n° 
407 de  

17/12/18)  

Professoras com Regência no 
Vespertino:  

Coordenação Individual   

Professoras com Regência no 
Vespertino:  

COORDENAÇÃO COLETIVA  

Professoras com Regência no 
Vespertino:  

Coordenação Individual  

Professoras com Regência no 
Vespertino:  

Coordenação Externa  
(Coord. Pedagógica  

Individual Programada conf. 
Portaria n° 407 de  

17/12/18)  
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13h30-16h30  

Professoras com Regência no matutino:  
Coordenação Externa  
(Coord. Pedagógica  

Individual Programada conf. Portaria n° 
407 de  

17/12/18)  

Professoras com Regência no 
matutino:  

Coordenação Individual   

Professoras com Regência no 
matutino:  

COORDENAÇÃO COLETIVA  

Professoras com Regência no 
matutino:  

Coordenação Individual  

Professoras com Regência no 
matutino:  

Coordenação Externa  
(Coord. Pedagógica  

Individual Programada conf. 
Portaria n° 407 de  

17/12/18)  

  
  

13h30-18h30  

  
Professoras com Regência no 

Vespertino:  
Atividades da Base Nacional Comum  

Curricular.  

  
Professoras com Regência no 

Vespertino:  
Atividades da Base Nacional 

Comum  
Curricular.  

  
Professoras com Regência no 

Vespertino:  
Atividades da Base Nacional 

Comum  
Curricular.  

  

  
Professoras com Regência no 

Vespertino:  
Atividades da Base Nacional 

Comum  
Curricular.  

  

  
Professoras com Regência no 

Vespertino:  
Atividades da Base Nacional 

Comum  
Curricular.  

  

  

Nas Coordenações Coletivas, todas as quartas-feiras (matutino e vespertino), são compartilhadas experiências e ações pedagógicas que amparam o trabalho 

em sala de aula. É um momento de estudo coletivo, formação continuada e para tomada de decisões com o objetivo da melhoria da qualidade do ensino. Estas 

são as ferramentas para o planejamento e avaliação que indicam o direcionamento a serem seguidos pelos gestores, educadores, funcionários. Nesse espaço há a 

discussão das práxis pedagógicas, pautada na ação-reflexão-ação, bem como a autoavaliação.  

Para a execução das atividades pedagógicas além do corpo docente a escola conta com os Educadores Sociais Voluntários viabilizados pela Secretaria de 

Estado de Educação. A atuação destes se configura na tabela abaixo:  

  

EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS  

  É um recurso humano que vem facilitando e auxiliando o trabalho pedagógico do professor nos últimos anos. A Escola Classe 407 Norte, após avaliações e 

experiências dos anos anteriores, definiu que os educadores sociais realizariam um trabalho direto de apoio ao professor em suas atividades de sala de aula.  

 Os educadores sociais são suporte para execução dos reagrupamentos intraclasse e interclasse e no projeto interventivo nas atividades do turno matutino onde 

são direcionados para os alunos da Rede Integradora e no turno vespertino acompanham alunos com necessidades especiais auxiliando no projeto interventivo e 

nas demandas específicas do laudo de cada aluno.  
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  SEGUNDA-FEIRA  TERÇA-FEIRA  QUARTA-FEIRA  QUINTA-FEIRA  SEXTA-FEIRA  

 
CRISTIANE 

(MATUTINO) 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 

 
LETICIA 

(MATUTINO) 
 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
ELIVIANE 

(MATUTINO) 
 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
PRISCILA 

(MATUTINO) 
 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
TAFFAREL 

(MATUTINO) 
 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
REYSLA 

(MATUTINO) 
 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 

 
Reforço de Português e 

Matemática e suporte à Educação 
Integral 

 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

SANDRA 
(MATUTINO) 

 

Reforço de Português e 
Matemática e suporte à Educação 

Integral 
 

Reforço de Português e 
Matemática e suporte à Educação 

Integral 
 

Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

Reforço de Português e 
Matemática e suporte à 

Educação Integral 
 

 
LAÍS 

VESPERTINO) 

 
Acompanhamento ANEE’s e auxílio 

pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e auxílio 

pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e 

auxílio pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e 

auxílio pedagógico 

 
Acompanhamento 

ANEE’s e auxílio pedagógico 
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KELLY 

(VESPERTINO) 

 
Acompanhamento ANEE’s e auxílio 

pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e auxílio 

pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e 

auxílio pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e 

auxílio pedagógico 

 
Acompanhamento 

ANEE’s e auxílio pedagógico 

 
MARIANA 

(VESPERTINO) 

 
Acompanhamento ANEE’s e auxílio 

pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e auxílio 

pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e 

auxílio pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e 

auxílio pedagógico 

 
Acompanhamento 

ANEE’s e auxílio pedagógico 

 
THAYANE 

(VESPERTINO) 
 

 
Acompanhamento ANEE’s e auxílio 

pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e auxílio 

pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e 

auxílio pedagógico 

 
Acompanhamento ANEE’s e 

auxílio pedagógico 

 
Acompanhamento 

ANEE’s e auxílio pedagógico 

  

 

RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE   

 A tarefa da gestão democrática e participativa na escola é contribuir para implementação das mudanças, ajudando a criar um clima favorável com a 

comunidade escolar. Trata-se de um clima no qual cada um perceba que tem responsabilidades por suas ações e sentimentos.   Na Escola Classe 407 Norte 

isso é fruto do trabalho coletivo de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre ela em conjunto através das reuniões 

bimestrais com os professores e direção, dos Fóruns das Assembleias Escolares que ocorrem semestralmente com a comunidade e das reuniões com o 

Conselho Escolar.   

  

ATENDIMENTO AO ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS  

Os alunos que apresentam diagnóstico que comprometem seu desenvolvimento cognitivo ou físico recebem um atendimento especial junto a  equipe da 

Escola. A Equipe de Apoio e Aprendizagem tem acesso ao diagnóstico e faz as intervenções necessárias junto a família e aos professores com apoio da Orientadora 

Educacional. Aqueles que fazem jus ao atendimento da sala de recursos são devidamente acompanhados com este recurso. Esse ano os alunos estão sendo 

atendidos na Escola Classe 405 Norte devido à falta deste profissional na escola.   

Essas crianças recebem uma Adaptação Curricular, quando necessário, para nortear e direcionar o planejamento pedagógico do professor em relação as 

metas a serem alcançadas.  

A coordenação pedagógica auxilia o planejamento do Projeto Interventivo (PI) que é uma ação “específica que parte de um diagnóstico e consiste no 

atendimento imediato aos estudantes que, após experimentarem todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, ainda evidenciem dificuldades de 
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aprendizagem. O PI apresenta uma dimensão política que recai sobre o cumprimento do direito de cada estudante à aprendizagem e outra, pedagógica voltada 

para a seleção dos recursos mais apropriados à promoção de suas aprendizagens” (VILLAS BOAS, 2012).   O projeto recebe apoio dos Educadores Sociais 

Voluntários e dos professores das outras turmas no momento que os alunos estão na educação física para executar suas ações.  

A escola, em sua estrutura física, possui ambientes que facilitam a acessibilidade quando essa se faz necessária.  

  

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) adota a Avaliação Formativa como referência e apresenta as Diretrizes de Avaliação 

Educacional (2018) que articulam os três níveis de avaliação educacional, e traz como novidade desde 2018 a implementação do Sistema Permanente de Avaliação 

do Distrito Federal – SIPAE/DF.    

A implementação de sistemas de avaliação educacional nas Unidades Federativas do Brasil está alicerçada pelo Plano Nacional de Educação  – 2014/2024 

(Lei nº 13.005), nas estratégias 7.3 e 7.4 da meta 7. Tal obrigação é reafirmada pelo Plano Distrital de Educação (PDE 2015/2024 – Lei Nº 5.499 de 2015) em 

sua meta 7. Para alcançar a referida meta foi estabelecida a estratégia 7.22 – Construir e implementar o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do DF 

(SIPAEDF). O sistema foi instituído pela portaria n° 420 de 21/12/2018. A referida portaria também traz os 3 níveis de avaliação que são utilizados na rede, a 

saber:   

Avaliação em larga escala ou em rede de ensino, realizada pelo Estado; inserido neste nível os alunos serão avaliados pela Provinha Brasil, ANA e Prova 

Brasil em nível nacional (SAEB). Neste nível são mensurados os índices de qualidade da educação.  

Avaliação institucional da escola, desenvolvida por   ela mesma; medirá tanto a eficácia da gestão escolar quanto da aprendizagem dos alunos. Esse 

desempenho será medido a partir de um indicador que reunirá diversos quesitos a serem avaliados, tanto nos aspectos pedagógicos como nos que envolvam a 

eficácia da gestão. Acrescentamos aqui, bimestralmente, o Conselho de Classe, com a participação de todos os professores, considerando suas observações e 

registros, assim como as discussões acerca da PP e os fóruns semestrais com a comunidade escolar, todas essas ações compõem a avaliação institucional da escola.   

Avaliação da aprendizagem em sala de aula, sob a responsabilidade do professor. As formas de registros da avaliação dos alunos deverão ser por meio 

de relatórios descritivos, sendo que o registro diário (em forma de texto) deve fazer parte do trabalho docente, para acompanhar os alunos e sustentar a organização 

do ensino sobre os dados de aprendizagem. Para melhor avaliação destas aprendizagens, foi instituída pelo SIPAEDF a avaliação diagnóstica, a ser realizada com 

2º e 4º ano, onde, após lançamento dos resultados na plataforma Avaliação em Destaque, serão gerados relatórios individualizados acerca das fragilidades e 
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potencialidades de cada estudante, para que seja trabalhada a avaliação formativa de fato, com foco nas aprendizagens, o feedback dado aos estudantes e apoio 

para as estratégias que o professor utilizará com cada estudante. A perspectiva é de que esses três níveis interajam entre si e possam contribuir efetivamente para 

a melhoria da qualidade da educação pública no DF.  

Além disso, conduzimos ao final do bimestre os processos de autoavaliação. O professor faz uma autoavaliação acerca de suas práticas e metodologias, 

pois, para garantir a aprendizagem dos estudantes, é necessário que todos os envolvidos também avaliem a sua ação no processo. Enviamos ainda, para as famílias, 

a autoavaliação deles em relação à aprendizagem dos filhos, para que todos tenham consciência do seu papel ativo na construção da aprendizagem, cada um com 

o papel que lhe cabe, obviamente. E por fim, os estudantes também realizam essa autoavaliação. Isso é feito por meio de formulários, conforme constam nos 

anexos deste documento, que não são recolhidos pela escola; Entendemos que o objetivo destes formulários de autoavalição é causar uma reflexão individual e 

como auxiliar melhor na aprendizagem do estudante, portanto, não recolhemos estes formulários.  

  

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR NA ESCOLA 

 "Os Projetos de Trabalho contribuem para uma ressignificação dos espaços de aprendizagem de tal forma que eles se voltem para formação de sujeitos 

ativos, reflexivos, atuantes e participantes." (HERNANDEZ, 1998).  

A Organização Curricular deve contemplar as várias   dimensões dos tempos e espaços educacionais em prol de múltiplas vivências e oportunidades. A 

criança precisa gostar e querer estar na escola, esta precisa ser convidativa. Tirar a criança da rua pode ser consequência desse fato, mas não o objetivo final. A 

escola não deve ser vista como um depósito de crianças, apenas para ocupar o tempo ocioso, existe uma intencionalidade educativa (CURRÍCULO EM MOVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA-SEEDF,2014).  

O trabalho pedagógico da escola está ancorado na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, onde o trabalho pedagógico apoia-se na 

prática social e, por meio da mediação, linguagem e da cultura, garante que as aprendizagens aconteçam na interação do sujeito com o meio e com os outros.  

Nossa proposta tem como diretriz, as diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 2° Ciclo para as aprendizagens e as orientações do Currículo em 

Movimento da Educação Básica e do Projeto Político-Pedagógico (PPP) Carlos Mota em que os Projetos Pedagógicos estão articulados nas atividades propostas 

dentro planejamento dos professores, contemplando a Interdisciplinaridade e a Transversalidade da Educação.  

O Currículo da Educação Básica da SEEDF propõe a superação da organização de conteúdos ora fragmentados e descontextualizados das atividades 

didático-pedagógicas realizadas na escola por estudantes e professores, quando o processo de trabalho pedagógico priorizava resultados por meio de exames, 
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onde os livros didáticos definiam o que o professor deveria priorizar em sala, as disciplinas eram trabalhadas isoladamente e os estudantes, de forma passiva, 

apenas reproduziam as informações transmitidas. 

Na busca pela superação, a SEEDF sistematizou e implementou a proposta do CURRÍCULO INTEGRADO, onde os conteúdos podem ser desenvolvidos 

em torno dos Eixos Transversais: Cidadania e Educação, Educação para a Diversidade e Educação para a Sustentabilidade, além dos eixos integradores indicados 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para cada etapa/modalidade/ciclo.  

As propostas curriculares integradas devem favorecer a descoberta de condicionantes sociais, culturais, econômicos e políticos do conhecimento na 

sociedade, atendendo a propósitos educacionais de uma sociedade democrática, buscando contribuir com a formação de seres humanos responsáveis, autônomos, 

solidários e participativos. Princípios como a Interdisciplinaridade, Contextualização e Flexibilização, entre outros, são essenciais para a efetivação deste 

currículo.  

Os conteúdos trabalhados na escola ,pautados nos Eixos Transversais : Educação para a diversidade/cidadania e educação em e para os direitos 

humanos/educação para a sustentabilidade, estão em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica – Anos Iniciais, O documento está 

disponível no site da SEEDF, no endereço eletrônico: http://www.se.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2018/02/Curri%CC%81culo-em-Movimento-Ens-

fundamental_19dez18.pdf.  

Os conteúdos de Artes e Educação Física são trabalhados na Escola Parque 303/304 Norte (todos os dias no turno vespertino), para os estudantes  da 

Educação  Integral.  No  Ensino  regular,  são  trabalhados  aqui  na  própria  escola; com as aulas de Educação Física 

para o turno vespertino são ofertadas pelo projeto Educação com Movimento, que este ano conta com professor de Educação Física na Unidade Escolar.  

As divisões bimestrais dos conteúdos contidos no currículo em movimento são feitas da seguinte forma:  
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http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Curri%CC%81culo-em-Movimento-Ens-fundamental_19dez18.pdf
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http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Curri%CC%81culo-em-Movimento-Ens-fundamental_19dez18.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Curri%CC%81culo-em-Movimento-Ens-fundamental_19dez18.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Curri%CC%81culo-em-Movimento-Ens-fundamental_19dez18.pdf
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1° ANO – Professoras: Lídia 1º A e Jaciléa 1°B  

 1° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

ALFABETO E ORDEM  
ALFABÉTICA: VOGAIS /  
CONSOANTE;   
FORMAÇÃO DE PALAVRAS 
UTILIZANDO ALFABETO MÓVEL.  
FAMÍLIA DO B E C.  
LEITURA E ESCRITA DO NOME 
PRÓPRIO.  
SONS INICIAIS E FINAIS RECONTO DE 
HISTÓRIA E RODA DE CONVERSA.  
  

SEQUÊNCIA NUMÉRICA DE 0 À 9 COM  
ESCRITA, CALENDÁRIO, AGENDA,  
RELAÇÃO DO NÚMERO E  
QUANTIDADE; NOÇÃO DE  
LATERALIDADE, POSICIONAMENTOS E  
COMPARAÇÕES, ORDEM CRESCENTE/DECRESCENTE E 
ANTES/DEPOIS.  
CONCEITOS MATEMÁTICOS:  
MAIS/MENOS E   
MAIOR /MENOR, DIREITA/ESQUERDA,   
NOÇÃO DE TEMPO: ANTES/DEPOIS,  
FIGURAS GEOMÉTRICAS, SERIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, 
ORDENAÇÃO E  
COMPARAÇÃO DE QUANTIDADE.  

  
A ÁGUA E SUA 
IMPORTANCIA,  
USO E PRESERVAÇÃO, 
PARTES  
DO CORPO HUMANO, 
HIGIENE,  
ORGÃOS DOS 
SENTIDOS;  
 SOL, POSIÇÃO   
E SUA IMPORTANCIA 
PARA MANUTENÇÃO DA 
VIDA.  
  

EU E MINHA FAMÍLIA, 
REGISTRO DE DADOS  
PESSOAIS, SEMELHANÇAS E 
DIFERENÇAS COM O OUTRO,  

ORDEM  CRONOLÓGICA,  

ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA,  

MORADIA/ESCOLA,  
ENDEREÇO PRÓXIMO DE 
CASA E DA ESCOLA.  
  

  

2° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

ALFABETO: VOGAIS E  
CONSOANTES, LISTA DE  
PALVRAS COM LETRAS INICIAIS  
IGUAIS, TRAVA LÍNGUA/RIMAS,  
FORMAÇÃO DE PALAVRAS E  
FRASES, SEPARAÇÃO SÍLABICA E  
POEMAS ( LETRAS DE  
MÚSICAS/PALAVRAS  
SIGNIFICATIVAS   

ORDEM CRESCENTE/DECRESCENTE,  
ANTECESSOR/SUCESSOR, ADIÇÃO  
SIMPLES, SEQUÊNCIA NUMÉRICA DE 0  
A 30 E SUAS  
QUANTIDADES.  
  

ÀGUA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.  
  

  
FAMÍLIA E ORIGEM DO NOME,  
DADOS PESSOAIS;  
CONVIVÊNCIA FAMILIAR,  
SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS;  
CALENDÁRIO  
TEMPO: DIAS DA 
SEMANA/MÊS/ANO.  
  

PAISAGENS, PRESERVAÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE E 
ATITUDES SUSTENTÁVEIS.  
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3° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

POEMAS/  
RIMAS/VERSOS/ESTROFES;  
FAMÍLIAS SILÁBICAS L AO R;  
TRAVA  
LÍNGUAS/ADVINHAS/LENDAS;  
FORMAÇÃO DE PALVRAS E  
FRASES;  
TEXTO COLETIVO  
   

PAR/ ÍMPAR;  
SUBTRAÇÃO;  
UNIDADE/ DEZENA;  
SEQUENCIA LÓGICA;  
SITUAÇÕES PROBLEMA;  
GRÁFICOS;  
FORMAS GEOMÉTRICAS E ESCRITA 
POR EXTENSO DOS NUMERAIS.  
  

CORPO HUMANO  
  

  
DIA/SEMANA/MÊS/ANO COMO 
MEDIDA DE TEMPO.  
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL  
  

O UNIVERSO/DIA E NOITE  
  

  

4° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

TEXTOS INTERPRETAÇÃO /  
FRASES;  
MASCULINO/FEMININO;  

PAR/ ÍMPAR;  
SITUAÇÕES PROBLEMA COM ADIÇÃO E 
SUBTRAÇÃO;  

PLANTAS E  
ANIMAIS/ SERES VIVOS / NÃO 
VIVOS.  

  
CONSCIÊNCIA NEGRA  

ÁREA RURAL / URBANA 
PAISAGENS MODIFICADAS 
PELO HOMEM.  

CARACTERISTICAS/ ADJETIVOS;  
DIMINUTIVO/AUMENTATIVO; SÍLABAS 
COMPLEXAS; ACENTUAÇÃO:  
AGUDO, CIRCUNFLEXO E TIL E USO DO 
PONTO E VÍRGULA.  

HORA;  
UNIDADE/DEZENAS E  
INICIAÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO.  
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2° ANO – Professoras: Maria Socorro 2° A, Neide 2° B e Giovani 2° C  

1° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

ALFABETO: TOPOLOGIA DAS LETRAS,  
TIPOS DE LETRAS: MAIÚSCULA E  
MINÚSCULA; ORDEM ALFABÉTICA,  
DIFERENCIANDO VOGAL DE  
CONSOANTE; RELAÇÃO  
PALAVRAS/IMAGENS. EXPLORAÇÃO  
DE SONS INICIAIS E FINAIS (RIMAS);  
SEGMENTAÇÃO SEPARAÇÃO  
SILÁBICA, E IDENTIFICAÇÃO DO SOM  
DA SÍLABA NA PALAVRA; RELAÇÃO  
GRAFEMA E FONEMA, NA LEITURA E 
ESCRITA, ESTRUTURAS SILÁBICAS:  
CONSOANTE/VOGAL, LEITURA E  
DISCUSSÃO SOBRE ALGUMAS OBRAS  
LITERÁRIAS E AUTORES: ATHOS  
BULCÃO, JK , MONTEIRO LOBATO,  
FORMAÇÃO DE FRASES, DITADO DE  
PALAVRAS E ORTOGRAFIA : M/N, P/B, 
V/F E U/L.  
   

PROCESSOS MENTAIS: CONSERVAÇÃO,  
CORRESPONDÊNCIA, COMPARAÇÃO, 
CLASSIDFICAÇÃOSERIAÇÃO, ORDENAÇÃO E 
INCLUSÃO.  
REGISTRO LEITURA E  
ESCRITANUMÉRICA DE QUANTIDADE  
ATÉ 100, ADIÇÃO, SUBTRAÇÃOEM  
SITUAÇÕES SIGNIFICATIVAS QUE FAVOREÇA 
O CÁLCULO MENTAL; OREINTAÇÃO E 
DESLOCAMENTO:  
NOÇÃO DE LATERALIDADE,  
POSIONAMENTO E COMPARAÇÕES;  
SENTIDOS, RELAÇÃO DE QUANTIDADE E  
NÚMERO. FUNÇÕES DO NÚMERO,  
ANTESCESSOR E SUCESSOR, ORDEM  
CRESCENTE E DECRESCENTE, MEDIDASS  
DE TEMPO, CALENDÁRIO: DIAS DA  
SEMANA, MÊS E ANO; METADE, DÚZIA  
E MEIA DÚZIA, SEQUÊNCIA NUMÉRICA E 
COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE 
NÚMEROS.  

OCORRÊNCIAS DO DIA E DA  
NOITE E ANO; ÁGUA, SUA 
IMPORTANCIA E USO 
SUSTENTÁVEL; AÇÕES DO 
HOMEM NO AMBIENTE: 
NATURAIS E CONSTRUÍDOS E 
HÁBITOS DE HIGIENE.  
  
  
  
  
  
  

A VIDA EM FAMÍLIA, GRUPO 
DE CONVIVÊNCIA:  
FAMÍLIA, ESCOLA E  
COMUNIDADE; HISTÓRICO  
DA FAMÍLIA, O DIA A DIA  
DA FAMÍLIA  
E DA CRIANÇA; LINHA DO 
TEMPO, FASES DA VIDA.  
PAISAGEMDA SUA ESCOLA  
E LOCAIS PRÓXIMOS A SUA  
RESIDÊNCIA,  
ORGANIZAÇÃO ESPACIAL  
DA CIDADE /BAIRRO;  
DIFERENÇAS E  
SEMENHANÇAS ENTRE 
PAISAGENS URBANAS E 
RURAIS.  
  

DATAS COMEMORATIVAS:  
DIA INTERNACIONAL DA  
MULHER, DIA DO ÍNDIO,  
DIA DO LIVRO, FÓRUM  
MUNDIAL DA ÁGUA,  
PROMOÇÃO DA  
EDUCAÇÃO INCLUSIVA,  
ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA,  
APRESENTAÇÃO DO MAPA 
MUNDI, DO BRASIL E DF.  
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2° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA E GEOGRAFIA  

LETRAS MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS;  
DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS;  
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS; LEITURA DE  
IMAGENS, GRÁFICOS,  
TABELAS,DESENHOS(LEVANTAMENTO  
DE DADOS,HIPÓTESES,DISCUSSÃO  
COLETIVA;LEITURA ORAL; PRODUÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO DE PEQUENOS  
TEXTOS; ESCRITA DE PALAVRAS COM:  
LH,NH,SS,RR E CH; ESCRITA DE FRASES;  
DITADO DE PALAVRAS E FRASES;  
LEITURA DE GIBIS E PRODUÇÃO DE  
DIÁLOGOS; PONTUAÇÃO; NÚMERO DE  
SÍLABAS; ACENTOS AGUDO E  
CIRCUNFLEXO;TIL;CEDILHA;SINÔNIMO E  
ANTÔNIMO;MASCULINO E  
FEMININO;SINGULAR E  
PLURAL;AUMENTATIVO E  
DIMINUTIVO;QUALIDADES;NOMES PRÓPRIOS E 
COMUNS; ORTOGRAFIA:  
R/L; R/RR; S/SS; LETRAS E,I,O E U  
FINAIS;R/L  
INTERCALADOS;F/V;D/T;P/B;M/N; M  
ANTES DE P E B; USO DO DICIONÁRIO;  

ÍMPARES;CENTENAS ( MATERIAL DOURADO E  
FOLHA QUADRICULADA);FORMAÇÃO DE  
GRUPOS E AGRUPAMENTOS; SEQUÊNCIA  
NUMÉRICA E LEITURA E ESCRITA DE NÚMEROS  
ATÉ 300;AGRUPAMENTO E  
DESAGRUPAMENTO;COMPARAÇÃO,  
CLASSIFICAÇÃO,CONSERVAÇÃO;ESCRITA POR  
EXTENSO; CONTAGEM DE 2 EM 2,3 EM 3,4 EM 4  
E 5 EM 5; VALOR POSICIONAL E VALOR  
RELATIVO DO NÚMERO; RELAÇÃO ENTRE  
QUANTIDADE/QUANTIDADE; QUANTIDADE/  
SÍMBOLO; SÍMBOLO/ QUANTIDADE;SISTEMA  
MONETÁRIO( APROVEITANDO O CONTEXTO  
DAS FEIRINHAS;FORMAS  
GEOMÉTRICAS;SITUAÇÕES PROBLEMA  
SIMPLES;COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE  
NUMERAIS;ANTECESSOR E SUCESSOR;DÚZIA,  
MEIA DÚZIA,METADE; INTRODUÇÃO DE  
DIVISÃO SIMPLES, PARTILHAS ABSTRATAS E  
CONCRETAS; ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO;  
SITUAÇÕES PROBLEMA ENVOLVENDO: ADIÇÃO, 
SUBTRAÇÃO,GRÁFICOS E TABELAS; MULTIPLICAÇÃO.  

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL;   
ÁGUA E SEU USO 
SUSTENTÁVEL;  HÁBITOS DE 
HIGIENE; DIFERENÇAS:   
O JEITO DE CADA UM;   
NOSSAS EMOÇÕES;   
CUIDADEOS COM O MEIO  
AMBIENTE;  
 POLUIÇÃO;  
 PAISAGEM DO CAMPO E DA  
CIDADE;  
 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL;  
AÇÕES DO HOMEM NO  
AMBIENTE;   
AMBIENTES 
NATURAIS E 
AMBIENTES 
MODIFICADOS; 
PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS.  
  
  
  
  
  

EVOLUÇÃO DO TEMPO: SEMANA, 
MÊS, ANO ;TEMPO ESCOLAR:  
BIMESTRE, SEMESTRE, ROTINA  
ESCOLAR;REGRAS SOCIAIS EM  
DIFERENTES GRUPOS; BANDEIRA  
DO BRASIL( SIGNIFICADO DE SUAS  
CORES, USO EM LOCAIS PÚBLICOS  
ETC); ATIVIDAES SOBRE O HINO 
NACIONAL E SUA INTERPRETAÇÃO; 
HISTÓRICO FAMILIAR:  
SOBRENOMES, ORIGEM, FATOS  
FAMILIARES  
IMPORTANTES,PROFISSÕES  
EXISTENTES NA FAMÍLIA; ESPAÇO  
FAMILIAR E ESPAÇO DA  
COMUNIDADE;PAISAGENS  
URBANAS E RURAIS; FESTA  
JUNINA: ASPECTO FOLCLÓRICOE  
REGIÕES BRASILEIRAS;LINHA DO  
TEMPO; FASES DA  
VIDA;ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA  
CIDADE E DO BAIRRO,  
SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS; 
RECURSOS NATURAIS E ECONOMIA 
DE ÁGUA E ENERGIA.  

  

  



50  

  

3° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA E GEOGRAFIA  

DIFERENTES TIPOS DE TEXTO: VERBAL E  
NÃO VERBAL; PRODUÇÃO DE TEXTOS;  
PRODUÇÃO DE TEXTO DE DIFERENTES  
GÊNEROS, NARRAÇÃO E DESCRIÇÃO;  
PONTUAÇÃO, OBSERVANDO SUA  
FUNÇÃO DENTRO DO TEXTO;  
MANUSEIO DE MATERIAL: LIVROS,  
REVISTAS, JORNAIS, GIBIS, FOLHETOS,  
PARLENDAS, ADVINHAS E CANTIGAS;  
CONHECER AS DIFERENTES ESTRUTURAS  
SILÁBICAS COM VOGAL E CONSOANTES;  
DIFERENCIAR SONORAMENTE: P/B, D/T E F/V;  
CONHECER OS DIFERENTES SOTAQUES 
REGIONAIS.  

AGRUPAMENTO E DESAGRUPAMENTO DE  
QUANTIDADES ATÉ 999;   
VALOR POSICIONAL DOS NÚMEROS, UNIDADE,  
DEZENA E CENTENA;  
MAIOR QUE / MENOR QUE;  
SITUAÇÕES PROBLEMA DE ADIÇÃO: AÇÕES DE  
JUNTAR, SUBTRAÇÃO: AÇÕES DE RETIRAR E  
COMPARAR, DIVISÃO: AÇÕES DE PARTILHA E  
MULTIPLICAÇÃO AÇÕES DE AGRUPAR PARCELAS 
IGUAIS,  
VIVENCIAR AÇÕES COM O SISTEMA MONETÁRIO  
BRASILEIRO;  
MEDIDAS DE TEMPO: MEIA HORA E HORA  
INTEIRA; LEITURA DE RELÓGIO DIGITAL E  
ANALÓGICO;  
IDENTIFICAR AS FORMAS GEOMÉTRICAS: PLANAS E 
ESPACIAIS.    

OCORRÊNCIAS DO DIA E NOITE E  
DO ANO, POSIÇÕES DO SOL  
DURANTE O DIA E SUAS RELAÇÕES  
COM AS SOMBRAS;  
SOLO: SUA IMPORTANCIA E  
CARACTERÍSTICAS;  
FORMAÇÃO DO SOLOE EROSÃO  
EM SOLO COBERTO E  
DESMATADO;  
SOLO: PREPARO, PLANTAÇÃO E  
USO SUSTENTÁVEL;  
POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.  
  
  
  
  

TEMPO ESCOLAR: BIMESTRE,  
SEMESTRE, ROTINA ESCOLAR;  
REGRAS SOCIAIS EM  
DIFERENTES GRUPOS  
ESTUDADOS E DE ACORDO COM OS 
DOCUMENTOS:  
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS  
DIREITOS HUMANOS, ESTATUTO  
DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE E RSTATUTO DO 
IDOSO.  
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4° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA E GEOGRAFIA  

. SEGMENTAÇÃO DE PALAVRAS NO TEXTO  
CONSIDERANDO A HIPOSSEGMENTAÇÃO E  
HIPERSEGMENTAÇÃO;  
. PRONOME PESSOAL (ELEMENTO DE  
COESÃO);  
. ADJETIVAÇÃO (SEM NOMECLATURA);  

. SUBTRAÇÃO (AÇÕES DE RETIRAR, COMPARAR  
E COMPLETAR QUANTIDADES);  
. MULTIPLICAÇÃO (AÇÕES DE AGRUPAR  
PARCELAS IGUAIS, COMBINAÇÕES,  
PROPORCIONALIDADE E DISPOSIÇÃO  
RETANGULAR;  

. PREVENÇÃO DE DOENÇAS;  

. PREVENÇÃO DE ACIDENTES  
DOMÉSTICOS;  
  

. REGRAS SOCIAIS EM  
DIFERENTES GRUPOS  
ESTUDADOS E DE ACORDO COM  
OS DOCUMENTOS: DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS   

  

. CONCORDÂNCIA NOMINAL (GÊNERO E  
NÚMERO);  
. VERBOS (APENAS PARA PERCERBER E  
NOMEAR) AÇÕES DA LEITURA E ESCRITA DE  
TEXTOS;  
. PONTUAÇÃO-OBSERVAÇÃO NO TEXTO  
PARA COMPREENSÃO DO SENTIDO  
PRODUZIDO;  
. DIFERENÇAS ENTRE ESTRUTURA DE  
POEMAS (VERBOS E ESTROFES) DE TEXTOS  
EM PROSA;  
. ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS, REPORTAGENS  
(TEMAS SIGNIFICATIVOS)  
. CARTAS, BILHETES, CONVITES, CARTÃO  
POSTAL E OUTROS;  

. DIVISÃO (IDEIAS DE REPARTIR A COLEÇÃO EM  
PARTES IGUAIS E DETERMINAÇÃO DE QUANTAS  
VEZES UMA QUANTIDADE CABE NO OUTRO);  
. MEDIDAS DE TEMPO: HORA INTEIRA, MEIA  
HORA;  
. FORMAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS E PLANAS  
EM CONTEXTOS VARIADOS;  
. FUNÇÕES DO NÚMERO: MEDIDAS DE  
GRANDEZAS (2KG, 3 DIAS, 24 HORAS, MEIO  
METRO, R$ 5,00) ETC;  
FRACIONAMENTO DA UNIDADE PARA 
REPRESENTAR PARTILHA: METADE (MEIO) EM 
SITUAÇÕES DO COTIDIANO.  

. ANIMAIS: CLASSIFICAÇÃO E  
CARACTERÍSTICAS;  

. TRANSFORMAÇÕES E  
MUDANÇAS DOS ESTADOS FÍSICOS DA 
ÁGUA: SÓLIDO, LÍQUIDO E GASOSO.  
   
  
 

HUMANOS, ESTATUTO DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
ESTATUTO DO IDOSO;  

. FENÔMENOS NATURAIS;  

. TERRA: MODIFICAÇÕES PELOS 
FENÔMENOS NATURAIS.  
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3° ANO – Professoras: Rosimeire 3° A, Isabela 3° B e Mírian 3° C 

 1° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE  
TEXTOS (PERSONAGENS PRINCIPAIS  
E SECUNDÁRIOS, DIFERENÇAS ENTRE  
OS PERSONAGENS E NARRADOR);   
ALFABETO, ORDEM ALFABÉTICA,  
FONEMAS, LETRA MAIÚSCULA E  
MINÚSCULA;  
USO DO DICIONÁRIO, SINONIMOS E  
ANTÔNIMOS; SEPARAÇÃO SILÁBICA  
E CLASSIFICAÇÃOQUANTO AO  
NÚMERO DE SÍLABAS, ENCONTROS  
VOCÁLICOS E CONSONTAL E  
DÍGRAFOS;  
PRODUÇÃO DE TEXOS E  
ESCRITA DE PALAVRAS COM: RR/R;   

SEQUENCIA NÚMERICA ATÉ 999;  
ESCRITA DOS NÚMEROSCOM O  
SALGARISMOS E POR EXTENSO;  
COMPARAÇÃO ( MAIOR QUE / MENOR  
QUE;  
ORDEM CRESCENTE/ DECRESCENTE;  
ANTECESSOR/ SUCESSOR;  
COMPOSIÇÃO/ DECOMPOSIÇÃO  
NUMÉRICA E VALOR POSICIONAL;  
NÚMEROS: PARES/ÍMPARES E  
ORDINAIS;  
OPERAÇÕES SIMPLES E COM RESERVA  
DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO;  
SITUAÇÕES PROBLEMA ENVOLVENDO  
AS OPERAÇÕES CITADAS.  

SISTEMA SOLAR:  
MOVIMENTOS DA TERRA,  
FASES DA LUA;  
DIA NOITE;  
AS QUETRO ESTAÇÕES; SOLO: 
IMPORTANCIA, 
CARACTERÍSTICAS E TIPOS.  
  

OS PRIMEIROS  
MORADORES DO BRASIL (  
AS COMUNIDADES  
INDÍGENAS)  
  

PAISAGENS E SEUS  
ELEMENTOS;  
TRANSFORMAÇÃO DAS  
PAISAGENS NATURAIS E  
CONSTRUÍDAS;  
VIVER EM GRUPO, VIDA  
EM COMUNIDADE;  
  

  

2° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS;  
TIPOS DE FRASE, PONTUAÇÃO      (FINAL,  
INTERROGAÇÃO E EXCLAMAÇÃO);  
SÍLABA TÔNICA E SUA CLASSIFICAÇÃO;  
OS ARTIGOS, CLASSIFICAÇÃO DOS  
SUBSTANTIVOS EM PRÓPRIO  OU  
COMUM;  
POEMAS, VERSOS E ESTROFES E RIMAS.  
ORTOGRAFIA: S/SS, B/P E M/N;  
LEITURA E ESCRITA DE DIALOGOS E 
PORDUÇÃO DE TEXTOS NARRATIVOS E 
POEMAS.  

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL  
(UNIDADE DE MILHAR);  
COMPOSIÇÃO/DECOMPOSIÇÃO DE  
NUMERAIS;  
ESCRITA POR EXTENSO  
IDEIA DE MULTIPLICAÇÃO  
SITUAÇÕES SIGNIFICATIVAS COM AS  
OPERAÇÕES DE ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO  
E MULTIPLICAÇÃO;  
DOBRO E TRIPLO, MULTIPLICAÇÃO: 
ORGANIZAÇÃO RETANGULAR E IDEIA 
COMBINATÓRIA.  

ÁGUA: CARACTERÍSTICAS,  
PROPRIEDADES, SEUS  
ESTADOS FÍSICOS, MUDANÇAS  
DE ESTADOS,  
POLUIÇÃO E DESPERDÍCIO DA  
ÁGUA, RACIONAMENTO,  
ÁGUA POTÁVEL;  
VACINAÇÃO E PREVENÇÃO DE  
DOENÇAS  
    

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL  
ORIENTAÇÃO ESPACIAL,  
PONTOS DE  
REFERENCIA,  
  

AS MARCAS DO  
TRABALHO E  
NASCENTE E POENTE.  
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 3° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

ORTOGRAFIA: G/J, O/U, U/L;  
LEITURA, ESCRITA E INTERPRETAÇÃO DE  
TEXTO: CONTOS FOLCLORICOS, LENDAS E  
PARLENDAS, TRAVA-LÍNGUAS, DITADOS  
POPULARES, REPORTAGENS, FÁBULA E  
HISTÓRIA EM QUADRINHOS;  
ADJETIVOS, GÊNEROS, NÚMEROS E GRAU  
DOS SUBSTANTIVOS, SUBSTANTIVOS  
COLETIVOS;  
SINAIS DE ACENTUAÇÃO GRÁFICA  
(AGUDO, CIRCUNFLEXO), PROPAGANDA, 
CARTAZ, CONVITE E ESCRITA DE 
REPERTÓRIOS.  
   

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS; ARTISTAS,  
FACES, VÉRTICES: MEDIDAS DE  
TEMPO; IDEIAS DA DIVISÃO,  
OPERAÇÕES INVERSAS, METADE  
(MEIO), METADE DA METADE  
(QUARTA PARTE);  
SITUAÇÕES PROBLEMAS COM AS QUATRO 
OPERAÇÕES.  
  

OS VEGETAIS: IMPORTÂNCIA,  
PARTES, FUNÇÃO,  
RESPIRAÇÃOE TRANSPIRAÇÃO;  
FOTOSSÍNTESE, OS VEGETAIS  
QUE COMEMOS;  
O VENTO: CONCEITO, O AR:  
TIPOS E CONCEITO,  
CRACTERÍSTICAS, ATMOSFERA E A 
POLUIÇÃO DO AR.  
  

NOSSA CULTURA,  
BRINCADEIRAS  
INDÍGENAS,  
LINGUAGEM FORMAL E 
INFORMAL.  
  

TRÂNSITO: SINALIZAÇÃO, 
FRUTOS DO NOSSO 
CERRADO.  
  

 

4° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

PORTUGUÊS  
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA DE  
CONTOS DE FADAS;  
BILHETES, CONVITES, RECEITAS,  
BIOGRAFIAS, MANUAIS DE JOGOS;  
ORTOGRAFIA: AM/ÃO,  
C/QU, X/CH;  
PRONOMES PESSOAIS (CAS0 RETO),  
VERBOS: PRESENTE, PASSADO E FUTURO; 
CONCORDÂNCIA VERBAL; FRASES 
IMPERATIVAS.  
   

SEQUENCIA NUMÉRICA, AMPLIAÇÃO E  
REDUÇÃO DE FIGURAS;  
ALGARISMOS DA DIVISÃO;  
FORMULAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E  
RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES  
PROBLEMA,  
GRÁFICOS E TABELAS;  
SIMETRIA, MEDIDAS DE  
COMPRIMENTO, MASSA E MEDIDAS  
DE CAPACIDADE;  
FRAÇÃO: CONCEITO, MEIOS, TERÇOS E 
QUARTOS.  
  

ANIMAIS: NASCIMENTO,  
CRESCIMENTO E  
DESENVOLVIMENTO,  
 TIPOS DE ALIMENTAÇÃO DOS  
ANIMAIS (CARNÍVORO,  
HERBÍVORO E ONÍVORO);  
REPRODUÇÃO DOS ANIMAIS;  
CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS  
EM VERTEBRADOS E  
INVERTEBRADOS;  
ANIMAIS PEÇONHENTOS E  
PARASITAS;  
ANIMAIS EM EXTINÇÃO; 
PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE.  

HISTÓRIA DA ÁFRICA,  
DIVERSIDADE DO  
CONTINENTE;  
MEMÓRIA CULTURAL;  
  

DIREITOS DOS IDOSOS E  
DO CONSUMIDOR;  
EDUCAÇÃO NO  
TRÂNSITO; NOSSA  
CIDADE (REGIÕES  
ADMINISTRATIVAS);  
IDENTIFICAÇÃO DOS  
MONUMENTOS NO MAPA 
DA CIDADE.  
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4° ANO – Professoras: Lindsey 4° A, Litiane 4° B e Liete 4° C  

1º BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE  
DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS   
(GÊNEROS LITERÁRIOS); ALFABETO,  
ORDEM ALFABÉTICA,   
USO DO DICIONÁRIO, SEPARAÇÃO  
SILÁBICA, CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO  
NÚMERO DE SÍLABA, USO DA LETRA  
MAIÚSCULA E   
MINÚSCULA; ESCRITA CORRETA DOS  
SINAIS DE PONTUAÇÃO E TIPOS DE FRASE; 
VERBOS NO INFINITIVO,  ORTOGRAFIA:  
AO, AM, U/L, M/N E PRODUÇÃO TEXTUAL.  

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL:  
ORDEM CERSCENTE E DECRESCENTE,  
ANTECESSOR E SUCESSOR, ESCRITA  
POR EXTENSO DOS NÚMEROS;  
OPERAÇÕES DE ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO  
E MULTIPLICAÇÃO; RESOLUÇÃO DE  
SITUAÇÕES PROBLEMA ENVOLVENDO  
AS OPERAÇÕES TRABALHADAS E  
CONCEITOS DE MAIS QUE, MENOS  
QUE, DIFERENÇA ENTRE QUANTO  
FALTA; INTERPRETAÇÃO DE GRÁFICOS  
E TABELAS, VALOR POSICIONAL DO 
NÚMERO.  
  

UNIVERSO E O SISTEMA  
SOLAR; MOVIMENTOS DE  
ROTAÇÃO E TRANSLAÇÃO DA  
TERRA; PLANETA TERRA,  
SUPERFÍCIE TERRESTRE,  
CAMADAS DA TERRA PONTOS  
CARDEAIS; NASCENTE E  
POENTE, ROSA DOS VENTOS,  
DIFERENCIAÇÃO ENTRE 
TEMPO ATMOSFÉRICO E 
CRONOLÓGICO.  
  

O QUE É HISTÓRIA E  
GEOGRAFIA; 
REPRESENTAÇÃO DO 
PLANETA TERRA:  
GLOBO TERRESTRE,  
MAPA MUNDI,  
PLANISFÉRIO;   
LEITURA DE MAPAS,  
OCEANOS E  
CONTINENTES,   
  

A CRIAÇÃO DE BRASÍLIA E 
SUAS REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS.  
BRASIL E SUAS REGIÕES,  
DF NA REGIÃO CENTRO  
OESTE; BRASÍLIA: A NOVA  
CAPITAL;   
  

  

2° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE  
DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS  
(GÊNEROS LITERÁRIOS); RECONTO  
DE FÁBULAS E CONTOS;  
ESCRITA CORRETA DE PALAVRAS  
DE USO FREQUENTE; RESUMO DE  
LIVROS; BIOGRAFIA E OBRAS DE  
AUTORES;  
PRODUÇÃO DE TEXTO: ESTRUTURA 
LÓGICA, CONTEXTO, ORTOGRAFIA, 
DIÁLOGOS E TEXTOS COM HUMOR.  
  

ESCRITA POR EXTENSO,  
INTRODUÇÃO A DIVISÃO, CONCEITO  
DE PARTILHA, RESOLUÇÃO DE  
SITUAÇÕES PROBLEMA  

ENVOLVENDO DOS NÚMEROS;  
OPERAÇÕES DE ADIÇÃO,  
SUBTRAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO;   
CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS E  
TABELAS; SISTEMA MONETÁRIO  
BRASILEIRO, OPERAÇÕES DE  
COMPRA E VENDA E ADIÇÃO DE  
PARCELAS IGUAIS, CÁLCULO MENTAL.  
  

ROSA DOS VENTOS; MEIOS DE  
LOCALIZAÇÃO; CONSTITUIÇÃO DO  
PLANETA TERRA E SUAS ESTRUTURAS; 
SISTEMAS DO CORPO HUMANO.  
AR, ATMOSFERA TERRESTRE;  
FORMAÇÕ DO AR, O AR EM  
MOVIMENTO; PRESSÃO DO AR;  
UMIDADE; TEMPERATURA; EFEITO  

ESTUFA E AQUECIMENTO GLOBAL;  
SOLO E FORMAÇÃO DO SOLO;  
CULTIVO DO SOLO; TENICAS DE  
CULTIVO E PRESERVAÇÃO DO SOLO; 
POLUIÇÃODO SOLO; CUIDADOS COM O 
SOLO.  

BRASÍLIA,  UMA  NOVA  
CAPITAL; FATOS RELEVANTES  
QUE  ANTECEDERAM  A  
CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA; UM 
DISTRITO FEDERAL IMPORTANTE 
E DIFERENTE;  

MUDANÇA DA CAPITAL,  
UMA IDEIA ANTIGA; AS 
PRIMEIRAS CIDADES DO DF: 
PROVIDÊNCIAS PARA A  
CONSTRUÇÃO; VIZINHOS DO  
DF; EM QUE LUGAR  
CONSTRUIR A CAPITAL;  
HISTÓRIA DOS CANDANGOS.  

SUJEITOS  DO  DF:  
HABITOS,  
COSTUMES,  
ORGANIZAÇÃO  
SOCIAL E MODO DE  

VIDA;  
NECESSIDADES  
BÁSICAS DA CADA  
REGIÃO,  
A CONDIÇÃO DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS.  
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3° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA E GEOGRAFIA  

CONCEITO DE VERBO E TEMPOS  
VERBAIS, SUBSTANTIVO, ADJETIVO,  
PRONOME E ARTIGO; PRODUÇÃO  
TEXTUAL E INTERPRETAÇÃO   
DE CORDEL, PARLENDA, TRAVA-LÍNGUA,  
ADVINHAS, CONTOS FOLCLÓRICOS, 
INDIGENAS E AFRICANOS; REPORTAGEM E 
POEMAS.  

DIVISÃO DE DOIS ALGARISMOS  
(MULTIPLICAÇÃO), SITUAÇÕES PROBLEMA  
ENVOLVENDO AS. 4 OPERAÇÕES; FRAÇÃO,  
RECEITA E SITUAÇÃO PROBLEMA COMFRAÇÃO; 
MEDIDAS DE TEMPO E SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS.  
  

ANIMAIS E PLANTAS   
(ECO SISTEMA E CADEIAS  
ALIMENTARES);  
RELEVO E ÁGUA (SUSTENTABILIDADE).   

A INFLUÊNCIA DA CULTURA NEGRA  
NA HISTÓRIA DO BRASIL, REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS DO DF, DIVISÃO 
POLÍTICA DO DF E SUA VEGETAÇÃO. 
  

  

4° BIMESTRE  

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

IDENTIFICAÇÃO DE GÊNEROS  
TEXTUAIS: NOTÍCIAS, BIOGRAFIA, POEMAS, 
REPORTAGEM, TEXTOS CIENTÍFICOS, 
CARTAS.  
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL E PRODUÇÃO 
TEXTUAL.  
EXPLORAÇÃO DAS CLASSES  
GRAMATICAIS: SUBSTANTIVO,  
ADJETIVO VERBO, ARTIGOS E  
PRONOMES, ORTOGRAFIA (MAL/MAU, 
SONS DO “x”, USO DE “s” E “ç”, USO DO “z” 
E “s”.  

SITUAÇÕES  PROBLEMA  
ENVOLVENDO AS 4 OPERAÇÕES, 
IDENTIFICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO  
DE FRAÇÕES, DIVISÃO E 
MULTIPLICAÇÃOPOR 3  

ALGARISMOS,  
IDENTIFICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO  
DECIMAL (DECIMOS, CENTÉSIMOS  
E MILÉSIMOS. SOLIDOS GEOMETRICO: 
FACE, ARESTA E VÉRTICES.  
  

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO  
CORPOHUMANO (OSSOS,  
MÚSCULOS E ARTICULAÇÕES);  

  
PREVENÇÃO DE ACIDENTES;  
COMO OS ANIMAIS SE 
ALIMENTAM (CARNÍVORO, 
HERBÍVORO E ONÍVORO).  
  

GOVERNO DO DF  
(EXECULTIVO,  
LEGISLATIVO E  
JUDICIÁRIO;  
PODERES  
CONSTITUCIONAIS  
  
  

BIODIVERSIDADE DO DF;  
AS ÀGUAS DO DF;  
CERRADO;  
FAUNA E FLORA DO DF E 
RELEVO.  
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5° ANO – Professores: Eliomar 5º A e Amanda 5°B e Ana Paula 5°C  1° BIMESTRE  

 PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE  
DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS  
(GÊNEROS LITERÁRIOS); ESTRUTURA  
DE UMA CRÔNICA (PRODUÇÃO  
TEXTUAL) SEPARAÇÃO SILÁBICA,  
CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO  
NÚMERO DE SÍLABA, (TONICIDADE E  
ACENTUAÇÃO)  
ORTOGRAFIA: COMPOSIÇÃO DE  
PALAVRA; USO DO M/N NO FINAL  
DAS SÍLABAS E OS SONS DO X, 
SUBTANTIVO, ADJETIVO, NUMERAL E 
VERBO.  
TEXTOS VERBAIS E NÃO VERBAIS;  
LETRA DE MÚSICA, TEXTO POÉTICO,  
IDENTIFICAÇÃO DE VERSOS, RIMAS E 
ESTROFES, PRODUÇÃO DE TEXTOS 
POÉTICOS, CONTOS DE FADA.  
  

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL:  
ORDEM CERSCENTE E DECRESCENTE,  
ANTECESSOR E SUCESSOR, ESCRITA POR  
EXTENSO DOS NÚMEROS; OPERAÇÕES  
DE ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO E  
MULTIPLICAÇÃO; RESOLUÇÃO DE  
SITUAÇÕES PROBLEMA ENVOLVENDO  
AS OPERAÇÕES TRABALHADAS E  
SISTEMA MONETÁRIO, VALOR  
POSICIONAL: QUADRO DE ORDENS E  
CLASSES, MILHÕES E BILHÕES CÁCULO  
DE DOBRO, TRIPLO, QUÁTRUPLO E  
QUÍNTUPLO; MULTIPLICAÇÃO (CÁLCULO  
MENTAL) X 10, X100, X1.000; ORIGEM  
DA ESCRITA DOS NÚMEROS E REGISTRO  
DE QUANTIDADES EM CIVILIZAÇÕES 
ANTIGAS E IDENTIFICAÇÃO DE 
NÚMEROS ORDINAIS.  
  

UNIVERSO E O SISTEMA  
SOLAR; MOVIMENTOS DE  
ROTAÇÃO E TRANSLAÇÃO DA  
TERRA; PLANETA TERRA,  
SUPERFÍCIE TERRESTRE,  
CAMADAS DA TERRA  
PONTOS CARDEAIS;  
NASCENTE E POENTE, ROSA  
DOS VENTOS,  
DIFERENCIAÇÃO ENTRE  
TEMPO ATMOSFÉRICO E  
CRONOLÓGICO;   
FASES DA LUA E ECLIPSE 
LUNAR E SOLAR.  
  

O QUE É HISTÓRIA;  
REPRESENTAÇÃO DO  
PLANETA TERRA: GLOBO  
TERRESTRE, MAPA MUNDI,  
PLANISFÉRIO; DIVISÃO DA  
HISTÓRIA (ANTIGA, MÉDIA  
E MODERNA), FONTES  
HISTÓRICAS (ESCRITAS,  
ORAIS, MATERIAIS  E  
CONOGRAFICAS);  
DECLARAÇÃO DOS  
DIREITOS HUMANOS, 
ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO IDOSO.  
  

PAISAGENS GEOGRÁFICAS,  
PERCEPÇÃO (NATURAL,  
HUMANIZADA/CULTURAL),  
ROSA DOS VENTOS; LINHAS  
IMAGINÁRIAS DO GLOBO  
TERRESTRE;   
BRASIL: UM IMENSO  
TERRITÓRIO -  
LOCALIZAÇÃONA AMÉRICA  
E NO MUNDO; ESCALA  
NUMÉRICA E GRÁFICA, CÁLCULOS DE 
DISTÃNCIA, USO DE ESCALA.  
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2° BIMESTRE  

 PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE  
DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS  
(GÊNEROS LITERÁRIOS); ESTRUTURA  
DE UMA CRÔNICA (PRODUÇÃO  
TEXTUAL) SEPARAÇÃO SILÁBICA,  
CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO  
NÚMERO DE SÍLABA, (TONICIDADE E  
ACENTUAÇÃO)  
ORTOGRAFIA: COMPOSIÇÃO DE 
PALAVRAS: SUBTANTIVO, ADJETIVO, 
NUMERAL E VERBO.  
  

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS: PRISMA,  
PIRÂMIDE, ARESTAS E VÉRTICES;  
EXPRESSÕES NUMÉRICAS;  
PROPRIEDADES DA MULTIPLICAÇÃO;  
OPERAÇÕES MATEMATICAS: ADIÇÃO,  
SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E  
DIVISÃO; RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES 
PROBLEMAS ENVOLVENDO AS QUATRO 
OPERAÇÕES.  
  

  
PONTOS CARDEAIS;  
MAGNETISMO TERRESTRE;  
MAGNETISMO; FASES DA  
LUA; ECLIPSE LUNAR E 
ATMOSFERA TERRESTRE.  
  

HISTÓRIA: AS GRANDES  
NAVEGAÇÕES; A CHEGADA  
DOS PORTUGUESES;  
TRANSFORMAÇÃO DA  
VIDA DOS ÍNDIOS COMA  
CHEGADA  DOS  
PORTUGUESES E CHEGADA 
DOS POVOS AFRICANOS AO 
BRASIL E ESCRAVIDÃO.  
  

GEOGRAFIA: PONTOS  
CARDEIAIS, ROSA DOS  
VENTOS, USO DA BÚSSOLA  
E GPS; IDENTIFICAÇÃO DOS  
CONTINENTES; PARALELOS  
E MERIDIANOS;   
CLIMAS BRASILEIROS E SUA 
VEGETAÇÃO.  
  

 

3° BIMESTRE  

 PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

CONTO DE AVENTURA - AP,  
PRONOMES POSSESSIVOS,  
MAU/MAL; HISTÓRIA EM  
QUADRINHOS, OS POR QUES, 
NOTÍCIAS E REPORTAGEM E 
VERBOS.  
  
  

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS, DIVISÃO DE 3  
E 4 ALGARISMOS, EXPRESSÃO  
NUMÉRICA, FRAÇÃO: REPRESENTAÇÃO  
DE FRAÇÃO POR DESENHOS, LEITURA  
POR EXTENSO E DE NÚMERO MISTOS  
(USO DE  MATERIAL CONCRETOS) ,  
TIPOS DE FRAÇÃO : IMPRÓPRIA E PRÓ  
PRIA E MISTA E FRAÇÕES DE UM NÚMERO.  
  

  
ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA;  
ECOSISTEMA E CADEIA  
ALIMENTAR, TIPOS DE  
ALIMENTAÇÃO: HERBÍVORO,  
CARNÍVORO E ONÍVORO  
E AS RELAÇÕES ENTRE OS  
SERES VIVOS NO ECO  
SISTEMA, POLUIÇÃO,  
DESMATAMENTO, EFEITO  
ESTUFA, AQUECIMENTO 
GLOBAL E CADASTROFES 
NATURAIS.  
  

PRESENÇA DOS POVOS 
AFRICANOS NO BRASIL:  
ESCRAVIDÃO E  
RESISTÊNCIAS  
(QUILOMBOS);  
LOCALIZAÇÃO DAS RE  
GIÕES EMIGRAÇÃO DOS  
NEGROS;  
RECONHECIMENTO DO  
CONTEXTO DA  
DESIGUALDADE ETNICA, 
SOCIAL E RACIAL.  
  

TIPOS DE VEGETAÇÃO  
BRASILEIRA - AS FORMAS  
DE RELEVO BRASILEIRO,  
RIOS E REGIÕES  
HIDROGRÁFICAS   
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4° BIMESTRE  

 PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

LEITURA INTERPRETAÇÃO DE   
GÊNERO TEXTUAL: RESENHA  
CRÍTICA (PRODUÇÃO  
TEXTUAL),  
FORMAÇÃO DE PALAVRAS  
DERIVAÇÃO: PLAVRAS  
PRIMITIVAS, PREFIXO, SUFIXO  
E PARASSINTÉTICA,  

- ORTOGRAFIA: OS SONS 
DO  
“x”; FONEMAS CH,CS,S,Z E C  

- ORTOGRAFIA: ESA, EZA, 
PROMONE PESSOAL; RETO E 
OBLÍQUO.  
  
  

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO COM NÚMEROS  
NATURAIS,  
MULTIPLICAÇÃO DE DIVISÃO COM  
NÚMEROSNATURAIS,  
RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES- PROBLEMA  
ENVOLVENDO DECIMAIS COM  
DINHEIRO COM AS 4 OPERAÇÕES,  
CÁLCULO MENTAL- APROXIMADO E  
ESTIMATIVA;  
MULTIPLICAÇÃO POR FORMA  
GEOMÉTRICA,  
RECONHECIMENTO DE MULTIPLOS E  
DIVISORES; X2 (DOBRO), X3 9TRIPLO), X  
10, X100, X1000,  
MULTIPLOS DE NÚMEROS NATURAIS.  
  

SISTEMA DE  
POSICIONAMENTO GLOBAL- USO 
CIVIL E MILITAR, RECEPTOR, 
EMISSOR E USUÁRIO.  
CONTITUIÇÃO DO PLANETA  
TERRA,  
ESTRUTURA DO PLANETA  
TERRA (CROSTA E MAGMA),  
PROCESSO DE FORMAÇÃO DO  
SOLO: AÇÃO DP VENTO,  
TEMPERATURA, CHUVA (ÀGUA) E 
MICROORGANISMO.  
TIPOS DE SOLO: ARENOSO, 
ARGILOSO E ORGÂNICO.  
ROCHAS: COMPOSIÇÃO, 
CLASSIFICAÇÃO TIPO E 
UTILIZAÇÃO.  
A ATMOSFERA TERRESTRE.  
  

FORMAÇÃO SOCIAL DO  
BRASIL: MATRIZ INDIGENA, 
MATRIZ AFRICANA E MATRIZ 
PORTUGUESA. CONSTITUIÇÃO 
DA SOCIEDADE BRASILEIRA:  
POVOSORIGINÁRIOS, A  
CHEGADA DOS  
PORTUGUESES NO BRASIL  
E TRANSFORMAÇÃO DE  
VIDA DOS POVOS  
ORIGINÁRIOS. EXPANSÃO 
MARÍTIMA E COMERCIAL DA 
EUROPA.  
  

TIPOS DE MAPAS:  
QUALITATIVO,  
QUANTITATIVO, POLÍTICO,  
MENTAL,  
GEOMORFOLÓGICO,  
CLIMÁTICO,  
BIOGEOGRAFICO,  
DEMOGRAFICO, HISTÓRICO E  
ECONÔMICO,  
.ELEMENTOS DO MAPA:  
TÍTULO, ORIENTAÇÃO,  
ESCALAS, LEGENDA E FONTE,  
.SISTEMA DE CORES E LEGENDA 
DOS MAPAS, CLIMAS DO BRASIL:  
EQUATORIAL, TROPICAL,  
TROPICAL ÚMIDO,  
SEMÁRIDO E SUBTROPICAL.  
   
  

  

   A Gestão da Escola Classe 407 Norte consciente de que, educação é consequência de um movimento de transformação interno influenciado pelos 

ambientes externos, preocupa-se em proporcionar um ambiente saudável, favorecendo a qualidade das relações interpessoais e intrapessoais, tendo a afetividade 

como “missão”, prática que norteia a ação pedagógica. Atenta e participativa, essa Gestão desenvolve um trabalho de parceria, contribuindo com uma 

administração eficiente e eficaz. Elabora o Plano de Ação da escola junto com a equipe de trabalho. Constrói, implementa e avalia, junto com a Comunidade 

Escolar, a Proposta Pedagógica; além de participar ativamente do planejamento, elaboração, execução e avaliação de todas as atividades didático-pedagógicas da 

escola.  

Na semana pedagógica, após a avaliação da PP do ano anterior, os professores reúnem-se em grupo de acordo com o ano escolhido para estudar o Currículo 

em Movimento e separar os conteúdos por bimestre de acordo com os projetos que envolvem a escola.  
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Os bimestres na Escola Classe 407 Norte são finalizados sempre com uma culminância. Ao final do 1º bimestre acontece a festa da família e assim 

aproveitamos estes meses iniciais em sala de aula para realizar o diagnóstico inicial da turma e para trabalhar todo o conteúdo relativo ao tema, tudo que envolve 

os primeiros grupos da convivência social do aluno e seu autoconhecimento.  

No 2º bimestre as feirinhas juninas. Elas acontecem no mês de junho e visam trabalhar o sistema monetário e outras questões culturais que envolvem os 

temas juninos. Nas feirinhas da turma, o aluno traz um prato típico de festa junina para vender no horário do recreio. Os professores trabalham com as receitas 

das turmas (quantidade, fração, proporção, tipos textuais, sistema monetário, etc).  

No 3º bimestre é desenvolvido o projeto “Pequenos pintores, Grandes artistas” onde as crianças aprendem as histórias e as diferentes culturas de artistas 

locais, nacionais e internacionais. Os alunos fazem releituras de obras de artes, trabalham com textos de bibliografias e diversos conteúdos que envolvem o tema.  

O último bimestre é o momento de finalizar e reforçar os conteúdos restantes. O bimestre é finalizado com a Cantata de Natal. 

A coordenadora pedagógica faz o acompanhamento dos conteúdos ministrados, no início e no final do bimestre os professores de cada série se reúnem 

com ela para confirmarem o cumprimento dessa divisão e caso necessário fazem adequações para o próximo bimestre.  

 Além disso, será iniciado no segundo bimestre o projeto de reagrupamento. Será feito às quartas feiras, tanto no turno matutino quanto no turno vespertino. 

Os alunos serão agrupados de acordo com níveis obtidos no teste da psicogênese e cada professora do 1º ao 3º ano ficará responsável por um dos grupos.  

 

COMUNIDADE ESCOLAR  

 Além dos alunos, os demais setores da comunidade escolar (pais, carreira assistência e carreira magistério) contribuem de maneira significativa para o 

diagnóstico da realidade escolar. Além dos questionários que norteiam a realidade das famílias e dos professores, a escola desenvolve vários momentos para 

receber as devolutivas das percepções e necessidades da escola.  

 No final do ano letivo de 2018 foi realizada uma avaliação final com os professores para analisar tudo que havia sido construído e executado ao longo do 

ano e algumas discussões foram levantadas a respeito do melhor aproveitamento pedagógico em relação a cada bimestre. Foi sugerido que as festas e reuniões 

que envolvem o bimestre ocorram até o último dia relativo ao mesmo para que o seguinte não fique prejudicado. Levantaram também a necessidade de ter Festa 

Junina visto que as crianças já se envolvem em um projeto maior e mais significativo em relação a aquisição de conteúdos pedagógicos e de vivência com as 

feirinhas juninas. Os professores alegaram que uma festa por semestre com a presença da Comunidade Escolar é suficiente, assim os alunos não se sentem 

sobrecarregados com tantas atividades e conseguem concentrar a aproveitar melhor o tempo destinado aos estudos as demais demandas que os projetos e ações 
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pedagógicas exigem. Foi lembrado o quanto a escola cresceu com os momentos de estudo/formação nas coletivas e reforçaram que esses momentos possam 

crescer e se desenvolver ainda melhor em 2019. Os professores felicitaram as experiências das semanas com temas previstas no calendário escolar da SEDF e a 

forma como foram trabalhadas através da apresentação dos trabalhos desenvolvidos em sala para os demais alunos da escola. Relataram que foram momento ricos 

e contribuição na aprendizagem de todos os envolvidos.  

 Na semana pedagógica de 2019 a direção apresentou os projetos que compõe a Proposta Pedagógica da escola e as questões da avaliação final de 2018 foram 

apresentadas para que juntos os professores pudessem contribuir para construção coletiva deste documento. Foram planejadas as estratégias para executar os 

projetos aqui previstos de acordo com as situações apresentadas no ano anterior.   

  No dia 19 de março a comunidade escolar foi convocada para o dia letivo temático que teve como objetivo discutir as propostas pedagógicas que envolvem 

a escola. Iniciou refletindo sobre a gestão democrática que possibilita espaços de reflexão e debate acerca dos desafios a serem enfrentados e das alternativas para 

sua superação. Foi colocado que a Proposta Pedagógica da Escola construída coletivamente, fortalece a escola em busca do cumprimento de sua função social. 

Algumas questões foram apresentadas para reflexão:  

• Qual a escola que temos e qual a escola que queremos?  

• O que torna nossa escola original, singular, única?  

• Quais são as expectativas em relação à escola?   

• Qual comunidade geográfica e cultural da escola?  

• Quais principais problemas identificados?  

• Qual é a história da escola classe 407 Norte?  2019 – 50 anos  

Os presentes na reunião mostraram-se satisfeitos com os projetos desenvolvidos na escola em 2018. A direção colocou a questão levantada pelos professores a 

respeito da retirada da Festa Junina para que os esforços se concentrem nas feirinhas juninas e em toda proposta pedagógica que o projeto tem como objetivo e 

apenas um dos presentes se mostrou contrário, os demais relatam a importância do foco no pedagógico e que a escola já realiza festas que estreitam as relações 

com a comunidade na Festa da Família e na Exposição dos Pequenos artistas, Grandes Pintores e em atividades paralelas desenvolvidas ao longo do ano que 

exigem a participação e presença da família. Os pais reforçaram que grande parte da comunidade não corresponde a quadra residencial onde a escola está localizada 

e por isso, as famílias também se envolvem nas festas e eventos da sua comunidade local.   
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Alguns pais relataram que a escola possui uma característica única em relação a afetividade e amorosidade apresentada aos alunos em todos os setores, desde os 

membros da direção e professores até as merendeiras e auxiliares da limpeza.   

A escola foi felicitada pelos constantes investimentos na estrutura física, porém foi apresentado a necessidade de um novo bebedouro para os alunos 

devido às condições que o atual se encontra, foi questionado o uso mais contínuo e regular da biblioteca pois os alunos gostam do espaço e dos livros adquiridos 

com a rifa em 2018 e o uso da sala de informática.  

Foram colocados os princípios norteadores que regem a Proposta Pedagógica: Currículo em movimento, unicidade entre teoria e prática, 

interdisciplinaridade e contextualização, trabalho em Rede, diálogo Escola Comunidade, transversalidade, Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-

Cultural e como se dá a Organização do Trabalho Pedagógico na Escola Classe 407 Norte com o trabalho da Coordenação Pedagógica  e Integração Escola Parque 

- Escola Classe que encontra-se defasado devido à ausência do coordenador do integral; ciclos/séries que compõe o Ensino Fundamental I, a relação 

Escola/Comunidade com reuniões, Fóruns Semestrais e avaliações e atendimento da Orientadora Educacional e Equipe de Apoio e Aprendizagem.  

Na reunião ainda foi apresentado o sistema de avaliação, os projetos da SEDF e do Governo Federal que a escola se encontra atuante e os projetos internos que 

foram aprovados para compor este documento.  
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

  

 

DIMENSÕES DA 
GESTÃO  

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO DAS ACÕES  RESPONSÁVÉIS  CRONOGRAMA  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
PEDAGÓGICA  

Planejar em parceria 
com a equipe as 

ações relacionadas a 
organização do 

trabalho pedagógico 

Envolver 100% da 
comunidade escolar. 

Construir a PP da escola; 
Elaborar o Plano de Ação; 

Organizar o calendário 
anual com as atividades 
pedagógicas da escola. 

Avaliar a execução da PP por meio da 
observação diária do trabalho 

pedagógico da escola 

EQUIPE GESTORA 
COORDENADORAS 

FEVEREIRO A JUNHO  

Implementar a PP e 
acompanhar a 
execução do 

planejamento 

Envolver 100% dos 
professores 

Realizar Coordenações 
Coletivas  com os 

professores 

Discutir nas Coordenações 
Coletivas a execução da PP e 
reformular ações sempre que 

necessário 

EQUIPE GESTORA 
COORDENADORAS 

 
SEMANALMENTE 

Acompanhar as 
atividades didático- 

pedagógicas 

Participação de 100% 
do grupo pedagógico 

Realizar Reuniões com os 
Coordenadores 
quinzalmente 

(ou sempre que necessário) 

Avaliar juntamente com o 
coordenador o desenvolvimento de 

atividades propostas. 

 
EQUIPE GESTORA, 

COORDENADORAS E 
PROFESSORES 

 QUINZENALMENTE  

Acompanhar o 
rendimento dos 

alunos para o 
replanejamento de 
ações interventivas 

Participação de 100% 
dos professores, 

estudantes e gestão 

Realizar bimestralmente 
reuniões de Conselhos de 

Classe 

Verificar o 
rendimento/desenvolvimento dos 

alunos com base nos relatórios 

DIRETORA, 
COORDENADORAS, 

PROFESSORA da Sala de 
RECURSOS . 

  
BIMESTRALMENTE 

Estimular a 
utilização de 
metodologias 

diversificadas para 
melhor atender as 

diferenças 
individuais 

Envolver 100% dos 
professores e 
coordenação 

Orientar e sugerir para as 
professoras metodologias 
diversificadas no trabalho 

pedagógico, principalmente 
para atender os ANEE‟s 

 
Verificar o emprego das metodologias 
diversificadas no trabalho pedagógico 

DIRETORA, 
COORDENADORAS, 

PROFESSORA da SALA De 
RECURSOS e EEAA 

SEMANALMENTE  

 Desenvolver uma 
ação integrada com 
os Profissionais da 

EEAA e Sala de 
Recursos . 

Participação de 100% 
dos profissionais do 

Ensino Especial 

Apoiar as professoras no 
atendimento aos ANEE‟s 

Acompanhar a realização do 
atendimento aos ANEE‟s e o suporte as 

professoras 

  
DIRETORA,  
COORDENADORAS,  
PROFESSORA da SALA de  
RECURSOS e EEAA  

DIARIAMENTE 
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ADMINISTRATIVA  

Promover reuniões com 
Conselho Escolar e APM 

Presença de pelo 
menos 80% dos 

membros 

Elencar prioridades na 
destinação das verbas 

públicas PDAF e PDDE, diante 
das necessidades da escola. 

Acompanhar a aplicação das verbas 
públicas destinadas à escola 

 
DIRETORA e VICE-DIRETORA 

Quadrimestral 

Zelar pela conservação e 
limpeza da escola 

Execução de 100% das 
funções planejadas aos 

colaboradores de 
limpeza. 

Acompanhar a manutenção 
de conservação e limpeza da 

escola realizada pelos 
funcionários 

Verificar a limpeza e conservação 
do ambiente escolar 

DIRETORA E VICE-DIRETORA DIARIAMENTE 

Zelar pelo patrimônio 
público da Instituição de 

Ensino 

Conscientizar 100% da 
comunidade escolar 

Orientar professores e alunos 
para a conservação do 

patrimônio da escola (mesas, 
cadeiras, etc.) 

Observar a postura de cuidado de 
professores e alunos para com o 

patrimônio escolar 

 
DIRETORA e VICE-DIRETORA 

 
DIARIAMENTE 

Reduzir  desperdício de 
papel  

Reutilizar 100% dos 
papéis como rascunho 

ou outros meios. 

Conscientizar a equipe dos 
setores administrativos 

Verificar se o consumo de papel 
novo foi reduzido 

DIRETORA,  VICE-DIRETORA, 
SECRETÁRIO E 

COORDENADORA. 

DIARIAMENTE 

  
  
  
PESSOAL  

Desenvolver o espírito de 
Equipe, a parceria e 

cooperação. 

Envolver 100% da 
equipe profissional 

 Estimular por meio de texto, 
dinâmicas e por gestos (como 
pequenos lanches coletivos), 
um ambiente de interação.  

Discutir de forma democrática, 
sempre, com os profissionais da 
escola, todas as ações a serem 

realizadas  

  
DIRETORA E VICE-DIRETORA  

  
DIARIAMENTE 

  
  
  
  
FINANCEIRA  

Identificar as 
necessidades e 

prioridades da escola 
diante da aplicação dos 

recursos financeiros.  

Ouvir as demandas e 
anseios de 100% dos 

setores. 

Realizar reuniões para decidir 
de forma o dinheiro público 
vai ser utilizado (destinação 

conforme Ata)  

Avaliar a aplicação das verbas 
públicas destinadas a escola  

DIRETORA e VICE-DIRETORA  BIMESTRAL  

Otimizar o uso do recurso 
público  

Realizar economia de 
pelo menos 30% dos 

recursos . 

Realizar todos os  
 Procedimentos necessários 
para obter menor preço. 
Diminuir desperdícios. 

Acompanhar todo o processo para 
a aquisição de bens e serviços para 

a escola  

 DIRETORA e VICE-
DIRETORA  

 ANUAL  

Prestar contas dos 
recursos públicos 

oriundos de diferentes 
fontes no prazo 

estipulado. 

Cumprir 100% dos 
prazos. 

Organizar toda  
documentação necessária 

para entrega na CRE  

Verificar a documentação a ser 
entregue na CRE  

 VICE-DIRETORA  QUADRIMESTRAL  
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Uma Proposta Pedagógica de qualidade deve atender a todos os alunos, independentemente de sua condição, social e econômica, bem como seu pertencer 

étnico e cultural e suas possíveis necessidades especiais. Assim, é essencial constituir uma Proposta Pedagógica com a participação de toda a comunidade escolar 

no sentido de juntos buscarmos melhores alternativas que atendam as demandas da nossa comunidade.  

É papel do gestor escolar, oportunizar mecanismos para que todos participem, articulando os vários segmentos da escola nesse sentido todos somos 

importantes no processo de construção, não só dando a contribuição, mas também sendo ouvido e respeitado.  
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

   A avaliação acontece nos Dias Letivos Temáticos (de acordo com o calendário da SEEDF 2019): com reuniões e palestras para a comunidade escolar; nas 

reuniões coletivas com professores: realizadas semanalmente às quartas – feiras; Nos Conselhos de Classe, realizados ao final de cada bimestre onde participam: 

professores, direção, coordenação e equipe multidisciplinar. Neste ano será iniciado um novo modelo de conselho de classe, com participação de pais e dos alunos 

( em implementação); Nas assembleias de classe ( realizadas semanalmente em sala e mensalmente com os representantes de cada turma ; a assembleia de 

professores ( mensal ); e uma assembleia geral, com pais , alunos e todos os profissionais da escola ( semestralmente, está sendo implementada ) oportunizando 

assim em várias épocas do ano aos alunos, professores, equipe de apoio a aprendizagem e pais a participarem e dar um feedback sobre o que está sendo realizado 

na escola. Todas as reuniões são registradas em atas.  

   Uma das principais funções da escola é promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral de seus alunos, levando sempre em consideração os laços 

entre família e escola. Para isso, faz-se necessário a promoção de projetos comprometidos com o desenvolvimento de competências e habilidades, que permitam 

a o indivíduo interferir na realidade para transformá-la, identificando-se como sujeito. Esses projetos de educação pleiteiam trabalhar as necessidades da 

comunidade escolar, com atividades que propiciem reflexões, além de outras que incentivem a capacidade criativa.  

Dentro dessa perspectiva educacional, as diferenças devem ser consideradas como elementos ricos de trabalho, promovendo uma constante integração 

entre pares. Como partes integrantes deste organismo vivo e pulsante que é a escola.  
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP): PROJETOS PEDAGÓGICOS 

PROJETO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  AÇÕES\ESTRATÉGIAS  PARCERIAS NAS AÇÕES  PÚBLICO  CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES  

PROJETO 
INTERVENTIVO E 

REAGRUPAMENTO 

- Trabalhar por meio de ações 
diferenciadas com foco na aprendizagem 
significativa e contextualizada, objetivando 
superar as dificuldades encontradas pelos 
alunos ao longo do processo de 
aprendizagem. Compreensão e Produção 
Textual; 
- Ideias de adição, subtração, 
multiplicação e divisão na resolução de 
situações-problema (de acordo com 
enturmarão). 
- Favorecer a aprendizagem de forma 
lúdica e prazerosa, a partir de jogos, 
brincadeiras e experiências, usando registros 
orais e ou escritos. 

 
Realizar semanalmente 

atividades diferenciadas, 
agrupando os alunos por 
níveis, por meio período 

da aula, para que 
trabalhem em grupos. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Educadores Sociais, 
Professoras e 

Coordenadoras 

 
Estudantes 

 
maio a novembro 

 
Direção, Coordenadores 

locais. 

PROJETO 
ASSEMBLEIAS DE 

CLASSE 
 

 

- Implementar a ideia de cidadania e 
democracia;  - Promover entre os alunos um 
espaço de discussão sobre as questões do 
cotidiano escolar; 
- Aprender a argumentar sobre seu 
ponto de vista e respeitar a opinião dos 
colegas; 
- Refletir sobre as situações de conflito 
e se comprometer com a solução das mesmas. 
 

Realizar as assembleias de 
classe semanalmente 

(dentro da própria turma) 
e mensalmente as 

assembleias escolares 
(com toda a escola, por 

meio de representantes) 
para solucionar questões 
não resolvidas em sala. 

Semestralmente realizar 
fóruns escolares: com toda 

comunidade. 
 

 
 

Professores Regentes, 
Direção, Coordenação, 

Orientadora e EEAA 

 
Toda 

comunidade 
escolar 

março a dezembro 

 
Todos os envolvidos no 

desenvolvimento do 
projeto. 
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FEIRINHAS 
JUNINAS 

 

 

 
- Trabalhar questões culturais que 
envolvem os temas juninos como as colheitas, 
costumes e culturas das regiões brasileiras; 
- Envolver a família na preparação do 
prato típico e escrita da receita; 
- Desenvolver no aluno a capacidade de 
se expressar através da venda e da propaganda 
dos itens preparados pela sua turma; 
- Trabalhar de maneira concreta 
conteúdos de matemática como: quantidade, 
fração, proporção, tipos textuais, sistema 
monetário, etc. 

 
 

Realizar durante todo o 
mês de junho as feirinhas 

(a cada terça e quinta, 
uma turma) onde os 

alunos venderão os itens 
doados pelas famílias, 
enviar para as famílias 

formulário para registro da 
confecção da receita com 

a qual cada uma vai 
colaborar. 

 
 

 
 

Educadores sociais, 
professores e coordenadora e 

direção. 

 
Estudantes 

 
Junho 

 
Direção, coordenadores 

e professores. 

PROJETO 
“PEQUENOS 
PINTORES, 
GRANDES 
ARTISTAS” 

 

 
- Propiciar o desenvolvimento do 
pensamento artístico, que caracteriza um 
modo particular de dar sentido às experiências 
pessoais; 
- Ampliar a sensibilidade, a percepção, a 
reflexão e a imaginação; 
- Aprender arte envolvendo fazer 
trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre 
eles; 
- Conhecer, apreciar e refletir sobre as 
formas da natureza e sobre as produções 
artísticas individuais e coletivas de distintas 
culturas e épocas; 
- Estudar as biografias  e as diferentes 
culturas de artistas locais, nacionais e 
internacionais. 
 

 
 
 
 
 
 

Realizar a releitura de 
obras de arte com os 

estudantes, para 
posterior exposição; 
Trabalhar a biografia 

dos artistas escolhidos 
pela turma. 

 

 

 
 

 

Professores, coordenadora, 
direção. 

 
Estudantes 

agosto e 
setembro. 

 
Direção, coordenadores 

e professores. 
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APÊNDICES 

PLANO DE AÇÃO BIBLIOTECA RUI BARBOSA  

DESCRIÇÃO DO NOME E AMBIENTE DA BIBLIOTECA  

A biblioteca da Escola Classe 407 Norte, encontra-se localizada na entrada principal, com fácil acesso a toda comunidade escolar.  

Recebeu o nome de “Biblioteca Rui Barbosa” em homenagem ao jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor e orador. Rui Barbosa de Oliveira, que 

nasceu em Salvador-BA, em 5 de novembro de 1849, faleceu em 1 de março de 1923. Foi um dos intelectuais mais brilhantes do seu tempo. Notável estudioso 

da língua portuguesa, autor de diversos livros, foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Era chamado de “O  

Águia de Haia”, pois participou como delegado do Brasil na II Conferência de Paz, em Haia (Holanda, 1907).  

A biblioteca Rui Barbosa foi reformada e reinaugurada em 15 de maio de 2015, pela rede de postos de gasolina Cascol, que doou livros, mesas e cadeiras, 

organizando o ambiente, com pintura, troca de luminárias, um computador para catalogação dos livros e usuários.  

O projeto Bibliotecas do Saber é um trabalho desenvolvido pela rede de postos de gasolina Cascol, tendo como objetivo criar e fortalecer o hábito da 

leitura a toda a comunidade escolar, como forma de torná-los mais capazes e esclarecidos. Porém, em 2017 a biblioteca deixou de receber suporte desse projeto.  

Cabe à comunidade da Escola Classe 407 Norte, a conservação e organização da mesma, destacando-se o trabalho das professoras atuantes na biblioteca no 

momento, juntamente com a coordenação e direção da escola. No ano de 2017, foi feita uma revitalização do ambiente com pintura, troca de luminárias e 

reorganização do acervo utilizando os recursos próprios da escola.  

 OBJETIVOS  

-Incentivo à leitura integrada ao processo de ensino aprendizagem favorecendo o desenvolvimento e a consolidação do hábito de leitura;  

- Disponibilizar variedades de materiais de caráter pedagógico para empréstimo;  

- Estimular a curiosidade a respeito da leitura e da escrita em diversos gêneros;  

- Incutir habilidades de responsabilidade em pegar emprestados livros do acervo da biblioteca escolar, levar para casa para ler e devolver trocando por outro;  

- Frequentar o ambiente da biblioteca, conservando o acervo e patrimônio;  

- Incentivar professores e alunos quanto às possibilidades de estímulo ao desenvolvimento do hábito de leitura e pesquisa;  
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- Proporcionar atividades pedagógicas, como por exemplo, contação de histórias e acesso a variados gêneros literários, sempre de acordo com o Currículo 

Escolar das Escolas Públicas do Distrito Federal, com planejamento prévio, interesse e acompanhamento do professor regente; - Distribuir os livros didáticos no 

início do ano letivo e recolher os mesmos, que não são consumíveis, ao final;  

- Restaurar os livros com necessidade de pequenos reparos;  

- Desenvolver o hábito do silêncio como sendo fundamental para a concentração e leitura no ambiente da biblioteca.  

 JUSTIFICATIVA  

Cada dia que passa fica mais difícil captar a atenção das crianças para leitura, devido ao acesso à Internet, televisão, jogos eletrônicos e outros. Sendo 

assim, a biblioteca da Escola Classe 407 Norte buscará desenvolver o hábito e o prazer da leitura utilizando-se de procedimentos práticos que atendam à demanda 

do professor em sala de aula. Quando a criança aprende a gostar de ouvir histórias contadas ou lidas, ela adquire o impulso inicial que mais tarde a atrairá para a 

leitura.  

Assim, não só faz-se necessário, como também é de grande importância para os alunos, que a escola busque resgatar o valor da leitura, através da bela e 

milenar prática de Contação de História.  

Na maioria dos casos, a escola acaba sendo a única fonte de contato da criança com o livro e, sendo assim, é necessário estabelecer-se um compromisso maior 

com a qualidade e o aproveitamento da leitura como fonte de prazer. (MIGUEZ, 2000, P.28).  

ACERVO  

A biblioteca da Escola Classe 407 Norte conta com um acervo composto por livros catalogados que recebem uma numeração para o controle do empréstimo 

registrado no sistema do computador da mesma.  

Os livros e materiais pedagógicos como globos terrestres e mapas, que estão na biblioteca podem ser emprestados à comunidade escolar, que deverá 

colaborar com o zelo, cuidado e devolução dos mesmos.  

 AÇÕES PEDAGÓGICAS  

O turno matutino atende sete turmas do sistema de ensino integral: 1ºano A, 2ºano A, 3ºano A, 4ºano A, 4 ano B e 5ºano A e 5° ano B. O turno vespertino 

atende sete turmas do ensino regular: 1ºano B, 2ºano B, 2ºano C, 3ºano B , 3ºano C, 4ºano C e 5ºano C.  

Os alunos terão acesso ao ambiente da biblioteca quinzenalmente acompanhada pelo professor regente em horário estabelecido junto à direção da escola, 

para audição de histórias contadas ou lidas, exploradas de forma artística com uso de gravuras, fantoches, músicas, vídeos, fantasias ou outros materiais que se 
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fizerem necessários. Após a contação da historia cada tema será explorado oralmente e poderão ser acompanhados de atividades elaboradas pelas professoras 

responsáveis pelo projeto. Os alunos também acessarão a biblioteca em horários individuais pré-estabelecidos para empréstimos e devoluções de livros.  

Professoras responsáveis: Célia de Souza Odaguiri  e Valéria Maria Ulisses Simplicio Pimenta  

  

PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE DE APOIO A APRENDIZAGEM E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2019  

IDENTIFICAÇÃO: 

Equipe de apoio escolar: Denise Monteiro Ferreira dos Santos  Matrículas: 30665-7 

Joana Priscila Bonadiman da Costa 221141-6 Maria Luísa de Araujo Maia 222945-5 

E-mails: ec407n@gmail.com 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

 CONTEXTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR  

         A escola participa da Rede Integradora De Ensino, atendendo aproximadamente 165 alunos no período integral, no turno matutino e que vão, no turno 

vespertino, na Escola Parque 303/304 Norte. No vespertino, a escola oferta o Ensino Regular, com 140 alunos. Nossa escola atende a uma comunidade oriunda 

de várias cidades satélites, de cidades do entorno e do plano piloto, ofertando Ensino Fundamental - Anos Iniciais. No ano de 2018, temos 7 turmas no período 

integral, sendo uma turma de 1º ano, uma turma de 2º ano, duas turmas de 3º ano, 2 turmas de 4º ano e uma turma de 5º ano; e no período vespertinos também 7 

turmas, sendo duas turmas de 1º ano, duas turmas de 2º ano, uma turma de 3º ano, uma turma de 4º ano e uma turma de 5º ano  

       A Escola Classe 407 norte recebe um quantitativo significativamente alto de estudantes com necessidades especiais (ENEEs), sendo contabilizados, em  

2018, 21 alunos com Transtornos Funcionais Específicos (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno Opositor Desafiador, Distúrbio do 

Processamento Auditivo Central, Dislexia, etc) e 5 alunos com Deficiência, Altas Habilidades ou Transtorno Global do Desenvolvimento (Deficiências Física, 

Auditiva, Múltipla, Autismo, etc). Todas essas crianças são avaliadas e acompanhadas pela Equipe de Apoio (sendo a Orientadora Educacional fixa e a Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem – Psicóloga e Pedagoga – lotadas nesta escola, mas itinerantes em outras escolas) e algumas recebem atendimento na 

Sala de Apoio (localizada na Escola Classe 405 norte) ou na Sala de Recurso (em nossa escola com professora itinerante).  



72  

  

A Equipe de Apoio se propõe ainda a participar dos projetos da escola e dos professores na medida da disponibilidade de cada profissional, além  de 

propor atividades de formação junto ao corpo docente e projetos junto ao corpo discente. Existe também participação ativa em Conselhos de Classe, Coordenações 

Pedagógicas Coletivas, Reuniões de Pais e demais atividades da escola.  

 

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Mapeamento Institucional  Refletir e analisar o contexto 
de intervenção da prática da  

EEAA  

Levantamento e construção de 
informações, através de reuniões e 

análises documentais;  
Análise e reflexões das informações 

construídas.  

EEAA – Psicóloga e 
Pedagoga.  

Início do ano letivo e 
atualizações que se 

fizerem necessárias ao 
longo do ano.  

Revisões ao longo do ano letivo.  

Assessoria ao Trabalho 
Coletivo  

Contribuir, em parceria com os 
demais profissionais, para a 
promoção da análise crítica 
acerca da identidade  
profissional dos atores da 
instituição educacional,  
principalmente do corpo  
docente, de modo a provocar a 
revisão e/ou a atualização de 
suas atuações.  

Participação na elaboração da   
 Proposta Pedagógica.  
Colaboração na articulação e na 
reflexão permanente sobre o  
contexto escolar e seus atores.  
Participação, em conjunto com os 
demais profissionais da  instituição 
educacional, nas  
atividades de planejamento e de 
avaliação do trabalho: coordenações 
pedagógicas  
coletivas, semana pedagógica, 
conselhos de classe, reuniões  
extraordinárias, dentre outras.  

Participação, em conjunto com os 
demais profissionais da  
instituição educacional, em: reuniões 
de pais e mestres, reuniões de 
funcionários,  
projetos pedagógicos, festas  

comemorativas.  Contribuição com o 
processo de formação  

continuada dos professores, por meio 
de vivências e oficinas.  

EEAA – Psicóloga e 
Pedagoga.  

  

Ao longo do ano letivo.  Diálogos constantes com o 
corpo docente, a comunidade 

escolar e a equipe gestora.  
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Acompanhamento do 
Processo de Ensino e de 

Aprendizagem 
 

Favorecer o desempenho 
escolar dos alunos, com vistas 

à concretização de uma cultura 
de sucesso escolar 

Observação da dinâmica em sala de 
aula e dos demais contextos 

educativos. 
Análise, em parceria com o professor 

e outros 
profissionais da instituição 

educacional, acerca da 
produção dos alunos. 

 

EEAA – Psicóloga e 
Pedagoga 

Ao longo do ano letivo. Diálogos constantes com o 
corpo docente, a comunidade 

escolar e a equipe gestora. 

 
Intervenção nas situações de 

queixas escolares 

Realizar ações de intervenção 
educacional junto aos  
professores, às famílias e aos  

alunos encaminhados com 
queixas escolares,  
individualmente ou em grupo, 
de acordo com a demanda  
 apresentada, com vistas ao 
sucesso escolar 
 

Atuar junto às situações de queixas 
escolares de acordo com os níveis do 
PAIQUE,  
utilizando recursos como:  
reuniões e entrevistas com 
professores, reuniões e  
entrevistas com responsáveis,  
observações e atendimentos aos 
alunos, avaliações  
pedagógicas e psicológicas, 
encaminhamentos  

EEAA – Psicóloga e 
Pedagoga 

Ao longo do ano letivo. Diálogos constantes com o 
corpo docente, a comunidade 

escolar e a equipe gestora. 
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PLANO DE AÇÃO: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  AÇÕES / ESTRATÉGIAS  PARCERIAS  
ENVOLVIDAS  
NAS AÇÕES  

PÚBLICO  CRONOGRAMA  AVALIAÇÕES DAS AÇÕES  

Esclarecer sobre as especificidades 
do funcionamento da Educação 

Integral em Tempo Integral.  

Acolher pais e alunos   para 
esclarecer sobre o 

funcionamento da escola REDE 
INTEGRADORA.  

  Pais e Alunos.  Fev e Mar  Constatar a eficácia e o nível de entendimento, a 
partir do funcionamento diário.  

Abordar questões pedagógicas 
relacionadas à Educação Integral.  

Realizar reuniões com a 
comunidade escolar para 
abordar questões pedagógicas.  

  Comunidade escolar.  Fev/Dez  Avaliar por meio de instrumentos diversos e  
reuniões com comunidade escolar e parceiros dos 

projetos.  

Promover o estreitamento das 
relações interpessoais.  

Realizar reuniões individuais com 
os pais de alunos sempre que 

necessário.  

    Pais e Equipe 
Pedagógica.  

Fev/Dez  Validar por meio de reunião periódica com os pais e 
devolutiva dos mesmos.  

Levar o professor a proporcionar 
aprendizagens significativas.  

Orientar planejamento dos 
professores (individual, em  
 dupla ou coletivo).  

  Professores.  Fev/Dez  Avaliar por meio da observação diária, o trabalho 
pedagógico do professor.  

Proporcionar o enriquecimento das 
atividades pedagógicas.  

Promover melhoria na qualidade 
das aulas.  

  Professores.  Fev/Dez  Inferir junto com professores, estratégias de 
estímulo da aprendizagem, através de gincanas, 

jogos e oficinas e/ou alunos.  

Definir e redefinir prioridades de 
aprendizagem.  

Implementar e divulgar o 
Currículo em Movimento.  

  Professores.  Fev/Dez  Acompanhar com frequência as atividades 
pedagógicas e registro das experiências exitosas.  

Possibilitar atividades mais 
enriquecedoras.  

Dar suporte na execução dos 
projetos.  

  Professores.  Fev/Dez  Inferir sobre as dificuldades e favorecimento na 
execução de projetos.  

Utilizar de vários recursos e 
estratégias a fim de viabilizar o 

trabalho pedagógico.  

Confeccionar  materiais  para o 
acompanhamento pedagógico.  

  Professores,  
Educadores Sociais 

Voluntários.  

Fev/Dez  Verificar os recursos pedagógicos utilizados no 
contexto escolar.  
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Participar das atividades 
pedagógicas  da escola.  

Bimestral (conteúdos por 
série)  

   Fev/Dez Apoiar o planejamento dos professores.  

Estabelecer metas, ações e 
estratégias claras para a Unidade 

de Ensino.  

Participar de forma intensa 
na reestruturação da PP.  

  
UNIEB  

Comunidade  
Escolar.  

Fev/Dez  Concluir por meio de discussões junto a 
comunidade escolar a execução da PP.  

Relacionar as atividades 
desenvolvidas em sala de aula com 
o Currículo em Movimento - SEEDF. 

Orientar o preenchimento 
do diário de classe.  

  

  Professores  Fev e Mar  Acompanhamento com frequência das 
atividades realizadas pelos professores. 

Identificar os principais problemas 
apresentados pelos alunos.  

Participar da realização 
dos diagnósticos dos 
alunos.  

  Professores,  
Equipe de apoio à 

aprendizagem e Sala de 
Recursos.  

Fev e Ago  Registrar por meio de relatório os 
encaminhamentos necessários.  

Participar das festas da Escola  
Parque e convidá-los a 

participarem das nossas festas.  

Promover a integração 
entre as 2 escolas.  

  
ESCOLA PARQUE  

303/304  

Alunos: ESCOLA PARQUE 
303/304  

Fev e Dez  Participação/Integração dos alunos nas 
atividades proporcionadas pelas 2 escolas.  

Estabelecer parcerias para a 
melhoria do desenvolvimento do 

trabalho pedagógico.  

Participar de reuniões com 
a Equipe Gestora e a  

Equipe Docente da Escola 
Parque.  

  
ESCOLA PARQUE  

303/304  

Equipe Pedagógica e Escola 
Parque  

  
Fev e Dez  

Relatar benefícios  e desempenho dos alunos, 
provenientes das atividades  
esportivas   e de  artes realizadas fora do 

ambiente escolar.  

Demonstrar a necessidade do 
trabalho diversificado para  

obtenção de melhores resultados.  

Envolver os professores 
nas atividades dos Projetos  

Interventivos e de 
acompanhamento.  

  Professores  Fev/Dez  Registrar resultados obtidos na  
Aprendizagem durante a execução dos 

projetos.  

Informar professores sobre 
encontros/ações pedagógicas, 

reuniões e oficinas  nas 
coordenações Coletivas  

 Informar professores   
sobre  encontros/ações 
pedagógicas, reuniões e 
oficinas nas coordenações 
Coletivas  

  

  

Professores  Fev/Dez  Participação dos professores nos 
encontros/ações  

pedagógicas, reuniões e oficinas.  
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Reconhecer a necessidade da 
presença  dos  
Educadores Voluntários  
para  o  bom 
desempenho das atividades.  

  

   

Realizar registros em 
relatórios das atividades  

    Fev/Dez  

  

Acompanhar atividades diárias os Educadores 
Voluntários.  

  

Participar ativamente  
de  todas  as  atividades 
pedagógicas da escola  

Apoiar a direção e  
professores nas festividades 

previstas na PP  

.  

  Comunidade  

  

  

Fev/Dez  

  

  

Avaliar a assiduidade e a participação dos 
professores nos eventos escolares.   
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PROJETO EDUCAÇÃO COM  MOVIMENTO  

Professor responsável: Tiago Cruz Prestes da Costa  

 

JUSTIFICATIVA  

  Contemporaneamente, as necessidades e possibilidades corporais do ser humano estão ampliadas de forma que as ênfases dadas no passado para  

higiene, saúde e esportivização se mostram insuficientes às demandas de aprendizado e desenvolvimento motor da atualidade.  

  Desta forma, faz-se necessária uma preparação minuciosa quanto à progressão curricular pautada nas necessidades motoras, culturais, sociais, afetivas e 

pedagógicas de acordo com a idade e maturidade psicológica, corporal e motora dos diversos estudantes.  

 Assim, a partir dos valores trabalhados na psicomotricidade, buscar-se-á identificar as demandas motoras atuais dos alunos através de testes motores e, assim, 

pautado nos ciclos de aprendizagem, elaborar intervenções progressivas visando abranger os conhecimentos e saberes intrínsecos às diversas realidades estudantis.   

SEGUNDO CICLO - PRIMEIRO BLOCO  

OBJETIVOS  

 -Experimentar, desenvolver e ampliar o repertório motor através da combinação de habilidades motoras fundamentais;  

 -Vivenciar e compreender as regras de brincadeiras e jogos, entendendo a importância e abrangência das mesmas;  

 -Participar de diferentes situações que os permitam conviver coletivamente desenvolvendo vínculos afetivos, respeito mútuo, solidariedade e autoconfiança;  

 -Experimentar atividades rítmicas de forma lúdica e prazerosa ampliando o equilíbrio, o ritmo e a expressividade;   -Conhecer as características básicas do 

corpo humano em si e no próximo.  

PRINCIPAIS AÇÕES  

 -Brincadeiras e jogos que possibilitem habilidades estabilizadoras, locomotivas e manipulativas;  

 -Movimentos que exijam a combinação de diferentes habilidades perceptivo-motoras;  

 -Brincadeiras e jogos populares e com materiais alternativos;  

 -Circuitos psicomotores;  

 -Danças populares e jogos de expressão corporal;  

 -Atividades lúdicas de reconhecimento sobre o corpo.  
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AVALIAÇÃO  

 -Será realizado um acompanhamento referente à participação dos alunos baseado na dedicação e comportamento dos mesmos durante as aulas.  

 SEGUNDO CICLO - SEGUNDO BLOCO  

OBJETIVOS  

 -Experimentar movimentos psicomotores ligados à força, à resistência, ao equilíbrio e às motricidades fina e global;  

 -Identificar situações de injustiça e preconceito eventualmente ocorrentes nas práticas e discutir alternativas para superá-las;  

 -Participar de forma individual e coletiva das diversas atividades adaptadas associadas aos desportos e ginásticas;  

 -Conhecer e experimentar diferentes ritmos e formas de expressão;  

 -Identificar e perceber as relações da atividade física com o corpo, respeitando as características de gênero e biótipos.  

 PRICIPAIS AÇÕES  

 -Brincadeiras e jogos populares;  

 -Jogos pré-desportivos e atividades adaptadas de modalidades esportivas;  

 -Regras de convívio social e escolar, respeito à diversidade, cooperação e solidariedade;  

 -Adaptações de danças de matriz indígena e africana;   -Conhecimento sobre corpo e seu desenvolvimento.  

AVALIAÇÃO  

 -Será realizado um acompanhamento referente à participação dos alunos baseado na dedicação e comportamento dos mesmos durante as aulas.  
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 AUTOAVALIAÇÃO PROFESSORES: PARTE 1 E 2  
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PARTE 2:  
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AUTOAVALIAÇÃO ESTUDANTE  
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AUTOAVALIAÇÃO FAMÍLIA  

 


