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Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da 

brincadeira, executando, imaginariamente, tarefas para as quais 

ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. 

 
 

Através dos outros, nos tornamos nós mesmos. 

 

 
 

Lev Vigotsky 
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1 – APRESENTAÇÃO 

 
Uma Proposta Pedagógica (PP) é um exercício coletivo que se faz sob inúmeros 

debates, sob os auspícios de diferentes concepções de mundo e de educação. Pensar uma 

escola em todos os seus aspectos (pedagógico, administrativo, comunitário, etc.) não é 

tarefa para um dia. Não é um propósito que se completa sem dissensos. 

 

A Proposta Pedagógica - é uma ação que, de alto a baixo da 

hierarquia educacional, se apresenta como uma das mais 

avançadas formas de aprofundar experiências democráticas e 

consolidar diferentes e inovadoras formas de participação, 

produzindo criativas maneiras de autonomia relativa nas 

escolas. (SILVA e CONTI, 2014, p. 209) 
 

Autonomia que se faz, construindo, ao mesmo tempo, a identidade da escola. 

Identidade que se firma ao longo dos anos, e que resulta de fatores sociais, políticos, 

urbanos, culturais, dentre tantos outros. 

A identidade da escola é parte da resposta para o que se quer atingir. De que 

crianças falamos? Onde residem? Quais hábitos possuem que fortalecem o papel da 

escola? Quais não facilitam? Como se dá a presença dos pais e mães na escola? É 

esporádica ou frequente? Como a escola pode socializar o conhecimento diante de tal 

configuração identitária? O que falta a ela para que as crianças exerçam com mais 

propriedade o seu direito a aprender? Que pedagogias estão a favor delas? Os profissionais 

da educação sabem que, 

 

a organização do trabalho pedagógico proposta pelas escolas 

e inserida em seus projetos político-pedagógicos, deve 

contribuir para colocar as crianças, jovens e adultos em 

situações que favoreçam as aprendizagens. Garantir aos(às) 

estudantes o direito às aprendizagens implica um 

investimento (...) que incide também na formação de uma 

sociedade mais justa e mais desenvolvida nos aspectos 

sociais, culturais e econômicos. (DISTRITO FEDERAL, 

2014a, p.12) 
 

O conjunto de perguntas feito anteriormente serve tanto para orientar toda a 

comunidade escolar sobre os fins aos quais a escola deve alcançar, quanto para direcionar  

o trabalho para as pedagogias que estão sintonizadas com eles, para que se planeje o que é 

demandado, para que se execute o que é esperado em conformidade com o aluno. Dentro 

dessa perspectiva, esta proposta de trabalho está sendo construída com o objetivo de 

propiciar ao fazer escolar de nossa unidade de ensino, uma dinâmica de trabalho que 
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propicie aos nossos alunos uma aprendizagem sintonizada com a diversidade de suas 

culturas e com o direito de acessarem o conhecimento sendo respeitados os eixos 

transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica, quais sejam: Educação para 

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

Sustentabilidade. 

O que se almeja é que 

 
a transversalidade desses temas torne o Currículo mais 

reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo 

em que indique que a responsabilidade pelo estudo e 

discussão dos eixos não é restrita a grupos ou professores 

individualmente, mas ao coletivo de profissionais que atuam 

na escola.” (DISTRITO FEDERAL, PT, 2014, p.36) 
 

A ideia é fortalecer a cooperação para o bem comum escolar: pedagógico, 

administrativo e comunitário. Fazer um esforço de longo prazo para construir práticas de 

solidariedade e de colaboração no cotidiano da escola. Fora da escola há competição 

demais. Infelizmente, há exemplos no país de unidades de ensino que há longo tempo 

desconsideram a cooperação, “estabelecendo competição entre os grupos, estimulando a 

concorrência e o antagonismo, incentivando a dominação em vez da cooperação, 

desenvolvendo o sentimento de descrédito, hostilidade e superioridade perante o outro, o 

que são formas lastimáveis de relações das pessoas entre si” (GULASSA, 2004, p.115). 

Não queremos formar feras competitivas, mas pessoas que, dentro de sua falibilidade, 

conseguem, por meio do que aprenderam, pensar soluções coletivas para o bem da 

humanidade mais próxima ou mais distante. 

Entendemos que a aprendizagem de cada criança depende de ações integradas que 

se somam ao papel da professora regente. É nesse sentido que construímos um projeto 

amplo, que contempla todos os Eixos do Currículo em Movimento, e, que somado à 

proposta do SOE, possibilita que a atuação de cada professora não seja solitária e 

desarticulada do todo administrativo, da sala de recursos, equipe de apoio especializada e 

pedagógico da escola. 

A Proposta Pedagógica (PP), assim, foi elaborada em um contexto comunitário, 

dentro de um calendário previsto para tanto, obedecendo às características da escola, ou 

seja, preservando sua identidade, o que a caracteriza como um documento político. 

Essa construção foi viabilizada pelo contato com textos pedagógicos e documentos 

oficiais que viabilizam a Política Social de Educação, particularmente no Distrito Federal, 
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por parte da comunidade escolar, entendida como docentes, auxiliares de ensino, 

estudantes, familiares e responsáveis, todos envidando esforços para a execução de uma 

prática educativa consistente teoricamente. A participação dos estudantes, expressando 

seus desejos para a escola, foi mais um dos instrumentos utilizados na construção deste 

trabalho por meio de discussões sobre a temática, produção de textos e desenhos. 
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Suas famílias, por outro lado, mostraram sua participação ao responderem aos 

questionários enviados pela escola, a título de diagnóstico (vide anexos) e participarem de 

reuniões sobre a formulação da PP. 

 

 

2 – HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 
Este Estabelecimento de Ensino está situado na SHCGN 707 – Área Especial – 

Brasília-DF, foi inaugurado em 16 de agosto de 1961 com a denominação de Escola 

Provisória nº 02 da Asa Norte ou Escola Classe da SQ 708 Norte. Através da Resolução nº 

95 – CD, de 21/10/76 (DODF nº 30, de 11/02/77 – Suplemento e A.N. da FEDE, vol. II) 

sua denominação foi alterada para ESCOLA CLASSE 708 NORTE. O telefone para 

contato é (61) 3901-6922 e o e-mail ec708n@gmail.com. Contamos ainda com uma página 

no facebook que pode ser acessada por meio do link: 

https://www.facebook.com/pages/Escola-classe-708-Norte/164940113693938?ref=br_rs 

Esta unidade dispõe de uma área interna com nove salas de aula, sendo que, uma 

dessas é destinada ao atendimento da Sala de Recursos, outra para o Laboratório de 

Informática e as demais para as turmas do 1º ao 5º ano e Classe Especial. A escola dispõe 

de alguns espaços adaptados para os serviços da Equipe Especializada de Apoio a 

Aprendizagem (EEAA), dos Projetos Pedagógicos e da Mecanografia. 

Constam também as seguintes dependências internas: 

mailto:ec708n@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Escola-classe-708-Norte/164940113693938?ref=br_rs
http://www.facebook.com/pages/Escola-classe-708-Norte/164940113693938?ref=br_rs
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 Serviço de Orientação Educacional 

 
 Direção 

 
 Sala dos Professores com copa 

 
 Sala da Coordenação 

 
 Cantina e Depósito da Cantina 

 
 Um pátio coberto 

 
 Um canteiro central 

 
 Sala dos Servidores 

 
 Secretaria 

 
Sete banheiros, sendo: quatro para os adultos, três para os estudantes sendo um 

masculino, um feminino e um infantil para cadeirantes. 

A área externa é composta de: 

 
 Estacionamento 

 
 Parque de areia em reforma. 

 
 Dois espaços adaptados para prática recreativa 

 
 Terreno livre para horta 

 
 Biblioteca denominada Biblioteca Vinícius de Moraes. 

 
Há uma preocupação de manter a acessibilidade para todas as dependências da 

escola. Restando como único espaço insatisfatório, somente a biblioteca, que necessita de 

uma rampa de acesso. Medidas já foram tomadas pela gestão no sentido de viabilizar a 

construção do referido dispositivo. 

2.1. Programas federais e local que atendem a escola: 

 
A escola recebe recursos financeiros e materiais provenientes de diferentes 

programas, sendo que somente o PDAF é local. A seguir, o nome de cada um: 
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(PDAF): Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) “foi 

criado para gerar autonomia financeira nas unidades escolares e coordenações regionais de 

ensino (CREs), nos termos da proposta pedagógica e planos de trabalho de cada uma.” 

(PDDE): “tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas, em 

caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura  

física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar. Também visa 

fortalecer a participação social e a autogestão escolar”. 

(PNLD) Programa Nacional do Livro e do Material Didático o qual é destinado a 

“disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à 

prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação 

básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às instituições de 

educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e 

conveniadas com o Poder Público”. 

(PSE) Programa Saúde na Escola é uma política intersetorial da Saúde e da 

Educação, “no qual as políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, 

jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação 

integral dos estudantes da rede pública de ensino”. A adesão se deu em dezembro  de  

2018, e aguardamos as ações referentes ao PSE por parte da Unidade Básica de Saúde da 

114 Norte. 

Hoje, na Escola Classe 708 Norte consta o total de trinta e quatro profissionais aqui 

lotados, seis educadores sociais voluntários, que recebem ajuda de custo pelo PDAF da 

CRE/PP e nove profissionais terceirizados para vigilância, cozinha e limpeza. Todos 

estão assim distribuídos: 

 

 
 

Servidor Cargo Função/atuação 

Abkeila Dias Da Silva Professora Efetiva Professora Regente 

Abraão da Silva Queiroz Agente G.E – Vigilância Vigilante 

Adriana Cristina Alves Professora Efetiva Professora Regente 

Adriana Maria de Lima Jorge Técnica em Gestão 
educacional. 

Apoio de 
Secretaria 

Adriene Neres Gomes Pereira Educador Social 
Voluntário 

Educador Social 
Voluntário 

Ágatha Leite de Jesus Professora Contrato Professora Regente 
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 Temporário  

Aline Teles Cristalino Professora Efetiva Professora Regente 

Altina Elizabete Marques Mota Professora Efetiva Pedagoga EEAA 

Ana Lúcia Baldez Silva Professora Efetiva Sala de Recursos 

Andrea Gualberto Bühler Professora Efetiva Apoio Pedagógico 

Andréa Maia Campos Guimarães Professora Efetiva Professora Regente 

Anelise Pacheco Professora Efetiva Professora Regente 

Anette Lobato Maia Professora Efetiva Apoio Pedagógico 

Brunna Emanuella Ottoni Ferraz Educador Social 
Voluntário 

Educador Social 
Voluntário 

Bruno Pinheiro Maia Empresa Confere Merendeiro 

Christiane Rita de Mello Ramos Professora Efetiva Professora Regente 

Claudia de Moura Pinto Oliveira Professora Efetiva Apoio Pedagógico 

Cristiane Bento de Moraes Almeida Professora Efetiva Coordenadora 
Pedagógica 

Cristina Maria Pires Moreira de 
Mendonça 

Professora Efetiva Professora Regente 

Dênis Augusto de Faria Macedo Técnico de Gestão Chefe de Secretaria 

Elice Vieira Rego Professora Efetiva Apoio Pedagógico 

Elisabete dos Santos Magalhães Empresa Confere Merendeira 

Elisângela Sheila Ferreira Micas Professora Efetiva Vice-Diretora 

Flávia Catarcione de Castro e Silva Monitora Monitora 

Francisco das Chagas dos Passos Agente GE - Vigilância Vigilante 

Genilde Alves Falcão Pedagogo Orientadora 
Educacional 

Graziela Patrícia de O. Silva Professora Efetiva Professora Regente 

Ivanilda da Costa Silva Agente GE Cons. e 

Limpeza. 

Apoio 

Administrativo 

Janice Nunes Ferreira Professora Efetiva Apoio Pedagógico 

Jercimar Ferreira Monteiro Agente G.E – Vigilância Vigilante 

Joana Inácio Ferreira Professora Efetiva Coordenadora 

Pedagógica 

Joaquim Antônio Santinho Educador Social 
Voluntário 

Educador Social 
Voluntário 

José Pedro de Oliveira Agente G.E – Vigilância Vigilante 

Juliana Pereira de Melo Marcondes Pedagogo Orientadora 
Educacional 

Jussara da Rocha Dias Professora Contrato 

Temporário 

Professora Regente 

Kézia Andrade Silva Braga Professor Contrato Professor Regente 
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 Temporário  

Margareth de Paula Ferreira Lima Professora Efetiva Apoio Pedagógico 

Maria de Lourdes da Silva Pereira Empresa Global Vigilante 

Maria do Socorro Rodrigues dos 
Santos 

Agente GE – Copa e 
Cozinha 

Apoio na Portaria 

Míriam Salete de Carvalho Professor Contrato 

Temporário 

Professor Regente 

Patrícia Apolinário Carlos da Silva Educador Social 
Voluntário 

Educador Social 
Voluntário 

Raiane Aparecida Gonçalves 
Campolino 

Educador Social 
Voluntário 

Educador Social 
Voluntário 

Roberta Loretti Werneck Pinto Professora Efetiva Professora Regente 

Rosângela de Oliveira Pereira Professora Efetiva Professora Regente 

Rosselia Maria Campos Nascimento 
da Costa 

Professora Efetiva Diretora 

Solange Gonçalves Carneiro Professora Efetiva Professora Regente 

Sônia das Dores de Albuquerque Educador Social 

Voluntário 

Educador Social 

Voluntário 

Vanda Maria Aparecida da Silva Professora Efetiva Professora Regente 

Tânia Lima Souza Empresa Global Vigilante 

 

Importa dizer que para a construção do presente documento pedagógico, formou-se 

uma equipe com membros da escola e da comunidade, a fim de que todos compartilhassem 

das informações sobre a escola e seus usuários, com vistas ao melhor planejamento para o 

ano letivo. Dessa maneira, as propositoras da Proposta Pedagógica foram as gestoras da 

Unidade de Ensino, e, para atender as necessidades de articulação política para esse 

empreendimento, formou-se uma Comissão Organizadora da PP, composta pelas seguintes 

professoras: Rosselia Maria Campos Nascimento da (Diretora); Elisângela Sheila Ferreira 

(Vice-Diretora); Genilde Falcão (Orientadora Educacional); Cristiane Bento (Coordenação 

Pedagógica), Anette Lobato Maia (Professora Readaptada – Apoio pedagógico); Joana 

Inácio Ferreira (Professora Readaptada – Apoio Pedagógico); e, como representantes da 

comunidade, na categoria pais /responsáveis, tivemos a colaboração de Gisele Salete 

Tonello Videira, Valquíria Soares França ,entre outro, que viabilizaram uma sistemática 

para que obtivéssemos uma PP condizente com a realidade.. 
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3 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
Ao realizarmos um diagnóstico inicial, tomamos conhecimento da realidade social 

de nossos estudantes, seja em termos de ensino-aprendizagem (o que inclui as avaliações 

sistêmicas), seja em termos de estrutura física e de recursos pedagógicos. Além disso, as 

características de ordem econômica, grau de escolaridade, local de residência e declaração 

étnica racial foram coletadas por meio de questionários. Esses questionários foram 

enviados a todos os pais/responsáveis em março de 2019 totalizando 252 questionários 

desses 181 foram respondidos o que corresponde a 71,82%. 

 
Os dados obtidos indicam que estamos em uma escola do Plano Piloto, onde 

majoritariamente seus alunos são das outras regiões administrativas do DF, e do Entorno, 

respectivamente, 59,7% e 3,3%, assim, apenas 37% pertencem a região de Brasília. As 

características de ordem econômica estão representadas no gráfico abaixo, no qual 

podemos concluir que aproximadamente 75% das famílias recebem até 3 salários mínimos. 

 
 

 
 

É importante registrar que a Unidade de Ensino recebe 7 (sete) crianças que estão 

acolhidas, por medida protetiva, em um abrigo próximo residindo ,temporariamente ,no 

Plano Piloto, ate que suas situações judiciais sejam finalizadas. O grupo demanda da escola 

uma atenção específica, tendo em vista, o direito a uma vida comunitária, por mais breve 

que seja sua estada no acolhimento. 
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Quanto ao grau de escolaridade pai/homem responsável pelo lar, podemos observar 

pelas respostas, na tabela abaixo, indicam que apenas 13% possuem nível superior: 

 

 

GRAU DE ESCOLARIDADE PAI/HOMEM REPONSÁVEL 

EF COMPLETO 38 

EF INCOMPLETO 9 

EM INCOMPLETO 11 

EM COMPLETO 39 

ES INCOMPLETO 18 

ES COMPLETO 35 

NÃO POSSUI HOMEM RESPONSÁVEL 22 
 

 

Já, quando repetimos essa questão, em relação à mãe\mulher responsável pelo lar, 

podemos observar, por meio dos dados obtidos, que só 14% possuem formação em nível 

superior, estando a maioria está entre o ensino médio incompleto e o ensino superior 

completo. 

 
 

GRAU DE ESCOLARIDADE MÃE/MULHER REPONSÁVEL 

EF COMPLETO 29 

EF INCOMPLETO 3 

EM INCOMPLETO 30 

EM COMPLETO 50 

ES INCOMPLETO 30 

ES COMPLETO 37 

NÃO RESPONDEU 2 
 

Quanto à auto declaração étnica racial o questionário teve como resultado o gráfico 

abaixo, no qual podemos observar que a maioria se declara parda, seguido de branco e 

preto. 
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MEIOS DE TRANSPORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20 

40 
47 

63 

 

 
 
 

As respostas também indicam que a maioria utiliza transporte particular 

(automóvel) para chegar à escola, seguindo de transporte escolar (vans) e ônibus de linha 

acompanhado. 

 
 

Foi questionada a presença de revistinhas e livros em casa, nessa questão, muitos 

responderam que há revistas em casa, em diferentes quantidades como é possível observar 

no gráfico abaixo. 

COMO SE AUTO DECLARA 

1% 
1% 3% 

2% 

BRANCO 
9% 

27% PARDO 
 

PRETO 

AMARELO

INDIGENA 

NÃO SEI 

57% 
NÃO RESPONDEU 
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NÃO RESPONDEU PESQUISA FORA LIVROS REVISTAS SITES DA INTERNET 

11 5 
21 

31 

113 

FONTE DE PESQUISA MAIS UTILIZADA 

 

 

 
 

 

 

 

Sobre a fonte de pesquisada mais utilizada para realização das atividades escolares, 

a maioria dos pais/responsáveis respondeu que a mais utilizada é a internet, seguida de 

livros e revistas. 

 
 

DISPONIBILIDADE DE LIVROS E 
REVISTAS EM CASA 

 

 
1% 

23% 
 

45% 
 

 

31% 

SIM, HÁ POUCOS 
EXEMPLARES 

SIM, HÁ MUITOS 
EXEMPLARES 

NÃO HÁ 

 
NÃO RESPONDEU 
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126 

NÃO RESPONDEU 2 

IRMÃOS 7 

OUTOS 15 

PAI 31 

MÃE 

QUEM ACOMPANHA AS CRIANÇAS NO 
ESTUDO 

Quando questionados sobre os hábitos de estudo em casa, a maioria dos 

responsáveis respondeu que o estudante tem um horário para estudo todos os dias e cerca 

30% responderam que só estudam quando sabem que terão provas e/ou deveres. Observe 

abaixo: 

 

 
 

O questionário perguntou quem é o responsável para o desenvolvimento de hábitos 

de estudo na criança e obteve como resultado as informações expressas no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

O questionário tinha uma pergunta de resposta aberta, relativa às melhorias que os 

respondentes gostariam para a escola. Houve, para ela, 98 respostas em branco. Aqueles 

que a responderam, deram como sugestões: 

NÃO RESPONDEU OUTRA INSTITUIÇÃO 
CONTRATURNO 

NÃO (SÓ QUANDO HÁ 
PROVAS) 

SIM 

5 13 

52 

113 

TEM HORÁRIO DESTINADO A ESTUDO EM 
CASA ? 
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Aulas de reforço; 

Aumentar a tarefa de casa; 

Laboratório de informática; 

Laboratório de ciências; 

Atividades pedagógicas externas; 

Parquinho de brinquedos; 

Aulas de Língua estrangeira, artesanato e esporte; 

Melhorias no banheiro; 

Mais segurança; 

Trabalho com bullying; e 

Desenvolvimento das competências socioemocionais. 

 
 

Possuímos um quadro de professores majoritariamente efetivos e constituído em 

sua totalidade por profissionais do gênero feminino. Mais de 50% está com mais de 40 

anos, 40% entre 30 e 40 anos e 10% com menos de 30 anos. 

 
56% dos professores se autodeclararam brancos e 44% pardos. Quanto à 

escolaridade, os dados estão apresentados na tabela abaixo: 

 
 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS PROFESSORES 

SUPERIOR 3 

ESPECIALIZAÇÃO 13 

MESTRADO 0 

 

A maioria dos professores faz uso do livro e da internet para pesquisas e elaboração 

dos planos de aula. 70% dos professores estão trabalhando com alunos de sua faixa etária 

preferida e dentre as dificuldade citadas, as que tiveram mais respostas foram: 

- Dificuldades em lidar com alunos especiais e sem Educador Social Voluntário 

(ESV). 

 

 

 

 

alunos. 

 
 

- Dificuldade em lidar com a agitação e ansiedade dos alunos. 

- Falta de acompanhamento dos pais. 

- Dificuldade em adaptar o currículo às realidades e diferentes necessidades dos 
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Quase 90% (14 professores) responderam que enxergam a Coordenação Coletiva 

como um momento que propicia debates, problematizações e resoluções das questões 

trabalhadas na escola. Todo o quadro docente acredita que a aproximação entre teoria e 

prática auxilia o trabalho pedagógico. Quanto à família dos estudantes, os professores tem 

como expectativa uma parceria e que haja uma valorização do trabalho pedagógico e do 

professor. 

No que diz respeito aos profissionais da Carreira Assistência e, também, os 

profissionais terceirizados/ voluntários, obtivemos oito questionários respondidos, em um 

total de 21 lotados na unidade. 

Mesmo com uma resposta minoritária, menos de 50 %, acreditamos ser importante 

registrar que dentre os 08 respondentes, 02 possuem Curso Superior Completo, sendo que 

possui título de especialista. São detentores de Ensino Médio Completo, 03 funcionários; 

de Ensino Médio Incompleto, 02 funcionários; e apenas 01 possui Ensino Fundamental 

Incompleto. Apenas 06 desses funcionários disseram que a formação concluída colaborava 

para o exercício de suas funções. Quanto às dificuldades apresentadas na execução de suas 

funções, 05 entrevistados prefiram não se pronunciar. Os 03 respondentes afirmaram  

como problemas do cotidiano: falta de material e equipamentos, falha na comunicação 

entre os setores, e a divergência entre as instruções expedidas pelos funcionários e a 

execução dos docentes. Quantos às sugestões emitidas pelo grupo para o setor em que atua, 

houve apenas 02 respondentes: melhorar a iluminação externa e maior oferta de cursos  

pela SEEDF. 

Ao apreciarmos as respostas provenientes dos questionários, pudemos conhecer 

melhor a comunidade escolar e, lançar as bases para futuros empreendimentos na escola, a 

exemplo do parquinho, a ser concretizado com verbas de emenda parlamentar, e sob a 

apreciação e aprovação do Conselho Escolar. Outras iniciativas, como o conserto dos 

toldos, poderá ser pago com verbas obtidas com rifas e recursos próprios (APM). Outras 

iniciativas sugeridas pela comunidade escolar no questionário mencionado, poderão ser 

concretizadas, inclusive, por meio de decisões do Conselho Escolar. Devendo haver pauta 

para tais decisões. Em tempo, já foram comunicadas às famílias, em Reunião de Pais, os 

resultados dos questionários preenchidos por eles. Foi informado, também, o resultado, dos 

desejos proferidos pelos alunos, para a escola. 
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A unidade escolar está cadastrada no PDDE MEC com o número: INEP 53001788 

e na CREPP – SEEDF sob a numeração 0047. Contamos hoje com o total de duzentos e 

cinquenta e dois estudantes matriculados, distribuídos em dois turnos, seguindo descrição 

de tabela a seguir: (dados da 2ª quinzena de abril de 2019). 

 
 

Turma Turno Número de Estudantes ANEE 

Classe Especial Matutino 05 05 

1º ANO A Matutino 19 00 

1º ANO B Matutino 14 00 

1º ANO C Vespertino 23 00 

2º ANO A Matutino 18 01 

2º ANO B Vespertino 18 04 

2º ANO C Vespertino 19 01 

3º ANO A Matutino 25 00 

3º ANO B Vespertino 14 02 

3º ANO C Vespertino 18 02 

4º ANO A Matutino 18 03 

4o ANO B Vespertino 22 01 

5º ANO A Matutino 20 06 

5º ANO B Vespertino 19 01 

 

Em 2018, de um total de duzentos e quarenta e quatro (244) alunos matriculados, 

12 foram retidos. Observando que as retenções somente acontecem ao fim do primeiro e 

segundo blocos, o maior número de retenções ocorreu nos 5os anos, no quais, sete alunos 

não foram promovidos. Um total de 04 alunos foram retidos no 3º ano, sendo que uma 

aluna de 1º ano foi retida por excesso de faltas. 

Do ponto de vista das Avaliações Externas, o IDEB da escola está na casa de 6,2, 

alcançar 6,4 será um objetivo atingido por meio de projetos, inclusive de leitura e escrita, 

um de nossos gargalos para uma aprendizagem efetivamente voltada para a cidadania. A 

ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) aferida em 2016, mostrou que cerca de 32% 

de nossos alunos estão no intervalo entre os níveis 1 e 3 em proficiência escrita. Sendo que 

18% no nível 2. O que reforça cuidados na oferta de situações/estratégias de leitura e 
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escrita para as crianças, a fim de que atinjam o nível 5. Também a Provinha Brasil, 

realizada em 2017 apontou dificuldades a serem transpostas por nossos alunos: reconhecer 

o assunto do texto, identificar a finalidade do texto, estabelecer a sequencia dos fatos em 

um texto. No tocante à matemática, a mesma ANA classificou 29% de nossos alunos entre 

os níveis 1 e 2. 

 

 
 

 

Ainda que 42% estejam no nível maior, o 5, entendemos que as habilidades dos 

níveis 1 e 2 precisam ser trabalhadas de acordo com as especificidades dos alunos que 

ainda não alcançaram os objetivos propostos. 

 
4 – FUNÇÃO SOCIAL 

 
A função social da escola é oferecer ao nosso estudante, em sua pluralidade, uma 

educação com qualidade social, integradora de todos os aspectos do desenvolvimento 

humano, contribuindo, assim, para a formação de pessoas solidárias e conscientes dos 

desafios por quais passam o país e o planeta. Tudo isso se faz na expectativa de que todos 

os alunos, em sua diversidade socioeconômica e cultural, possam acessar os  

conhecimentos universalmente acumulados, por meio do currículo, forjando condições 

para serem futuros propositores e executores de uma sociedade mais justa, mais fraterna e 

mais igualitária. 
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5 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 
Segundo o documento de política pública que nos norteia, os princípios 

orientadores das práticas pedagógicas, devem ser levantados no grupo de profissionais, a 

partir da questão: Quais princípios orientam nossa prática? Eles compõem o conjunto de 

princípios e crenças fundamentais para a escola e que sustentam suas principais decisões e 

ações pedagógicas e administrativas? (p.26). 

Em primeiro lugar, antes de discutir cada princípio, entendemos que precisamos travar 

um compromisso com a ética da promoção da vida, traduzindo esse compromisso em ações 

concretas junto aos educandos, realizando, na prática, os princípios e valores que devem 

nortear a vida cidadã, para tanto, precisamos nos orientar dentro dos marcos legais 

estabelecidos. O que significa que devemos ratificar, no decorrer de nossa prática 

pedagógica, o texto constitucional (Art. 3
o
) quanto aos objetivos fundamentais de nossa 

República, quais sejam: 

 

 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - 

garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 
 

A ética, particularmente, na ação educativa deve estar a serviço da preparação de 

nossos educandos para fazer escolhas fundamentadas, dotando-os de bons e justos critérios 

para decidir com propriedade frente aos mais diversos problemas. Para tal resultado, a 

escola precisa trabalhar adequadamente os eixos transversais do Currículo em Movimento. 

 

O espaço escolar deve organizar-se em torno de relações 

sociais e pedagógicas menos hierarquizadas, mais dialogadas 

e cooperativas, “a aula, espaço-tempo privilegiado de 

formação humana e profissional, requer certo rigor no 

sentido de construir possibilidades de aproximação crítica do 

objeto do conhecimento com liberdade, autonomia, 

criatividade e reflexão” (SILVA, 2011, p. 212). 
 

Então, para vivenciarmos o currículo de maneira articulada, integrando partes, 

valorizando os aspectos éticos que envolvem todos os conteúdos, de maneira solidária, 
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com vistas a formar alunos para uma sociedade que rompa com as mazelas de nosso 

passado colonial (racismo, pobreza, violência na cidade e no campo, machismo, etc.) 

precisamos enfocar seis princípios inalienáveis: 

- unicidade teoria-prática; 

- interdisciplinaridade; 

- contextualização; 

- flexibilização; 

- avaliação formativa e 

- democracia com transparência. 

 
 

Ao abordar a relação unidade teoria e prática, Medeiros & Bezerra (2016), leitoras 

da filosofia de Vasquez (1977), indicam que é a prática concreta, cotidiana, que revela para 

a teoria seu critério de verdade ou não, pressupondo uma vinculação entre ambas. 

Evidenciando que a prática, qualquer que seja, não existe “sem um mínimo de ingredientes 

teóricos”. 

Na acepção da práxis, da prática refletida, não vemos o conhecimento dividido em 

áreas isoladas e intangíveis. No dia-a-dia de sala-de-aula, o conhecimento está sempre em 

interfaces disciplinares. O que obriga a uma dinamicidade no fazer pedagógico, e, também, 

na maneira de conceber a avaliação, que mais do que nunca, precisa ser emancipatória, ser 

reexaminada, para dar condições para que o aluno flua na teia de conhecimentos 

interdisciplinares. Sempre tendo em mente que uma avaliação de Português nunca é tão 

somente uma avaliação de Português. Dessa maneira, a interdisciplinaridade é um  

princípio que dinamiza o conhecimento, fazendo com que a setorização e 

compartimentação do saber seja intimidada, em nome de um pensar integrado, que soma 

possibilidades de entendimento de uma dada realidade. Por sua vez, a contextualização 

permite que se perceba que os acontecimentos estão presos a conjunturas políticas, sociais 

e econômicas, bem como, a todos os conceitos formulados nas diferentes áreas de 

conhecimento. Ela possibilita, na qualidade de estratégia que também é, uma formação 

mais abrangente “no que diz respeito à motivação e promoção de uma aprendizagem 

significativa, uma vez que exerce uma formação crítica e conectada com a  realidade 

social” (MOURA & CARNEIRO, 2016, p. 86). A flexibilidade quebra com um excessivo  

e limitante rigorismo na apreensão da grade curricular, que deve ser filtrada a partir da PP 

de cada escola. Dessa maneira, 
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A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a 

diversificação de formas de produção dos conhecimentos e 

para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes, para atender as novas demandas de uma 

sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos 

críticos e criativos. (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p.70) 
 

A flexibilidade apresenta a possibilidade de a escola se ver mais identificada com o 

currículo, pois redimensiona vários de seus conteúdos, de acordo com a realidade local. 

Assim, o estudo da Região Nordeste terá mais concretude para uma cidade ou estado 

nordestinos, até pelo fator pertencimento de seus alunos, o que levará cada docente a um 

cuidado mais específico ao falar de sua vegetação, relevo, climas, etc. O que não pode 

impedir a escola de trabalhar as outras regiões, mas com um outro grau de densidade. 

 
Outro princípio, aqui desenvolvido, é o da avaliação formativa, que busca quebrar 

com a concepção de avaliação como um processo classificador de educandos em categorias 

de prestígio ou desprestígio, ao contrário, ela pretende valoriza-lo e potencializar suas 

aprendizagens. 

A avaliação formativa possibilita análise e apreciação do 

processo de ensino e de aprendizagem oportunizando a 

progressão continuada e assistida das aprendizagens de todos 

os estudantes de maneira responsável. Com base nessa 

concepção, torna-se possível corroborar avanços, progressos 

e continuação de aprendizagens durante toda a trajetória dos 

estudantes. (DISTRITO FEDERAL, 2014b, p. 9) 

Por último, entendemos que a transparência como princípio não diz respeito 

somente à publicização ou visibilização de ações promovidas na escola. Não se trata 

apenas de montar um mural com a prestação de contas da APM ou Conselho Escolar, trata- 

se de algo além, de possibilitar à comunidade de ser agente de construção da escola de seus 

filhos, na medida em que pode questionar, sugerir ou apreciar positivamente a gestão 

escolar dos recursos públicos. Ao incorporarmos tais princípios, aproximamos mais a 

escola e seus conteúdos do aluno, que muitas vezes não possui os capitais culturais 

necessários para levar a sua escolarização a contento, mas que ainda assim, pode receber 

uma escola satisfatória em termos de incremento das condições de ensino. Ao mesmo 

tempo em que fazemos da escola um ambiente menos opaco, mais passível de críticas, de 

sugestões e de participação de seus usuários. 
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6 - OBJETIVO GERAL 

 
Promover as aprendizagens para que o sujeito histórico seja capaz de intervir em 

sua realidade provendo o bem comum. 

 
– OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Promover uma gestão pedagógica eficaz nos processos de planejamento das 

atividades, de ensino e na avaliação formativa, preparando os alunos para o exercício da 

cidadania, em conformidade com nossos princípios orientadores. 

Fazer a gestão de pessoas de modo eficiente conscientizando a todos das 

possibilidades   e    dos    limites    da    tarefa    de    educar,    fazer    com    que se   

sintam reconhecidos e corresponsáveis pela escola, que possam planejar e propor ações 

assumindo cada um a sua parcela de responsabilidade nesta tarefa, acreditando sempre que 

é possível mudar para melhor. 

-Promover uma gestão administrativa eficiente mantendo a escola como um 

espaço prazeroso, adequando o espaço físico sempre que necessário, contribuindo para o 

bem-estar de todos os segmentos. 

-Elevar o índice do IDEB de 6,2 para além da meta estipulada para 2019 (6,4). 

 
- Diminuir a porcentagem de retenção no 5º ano em 10%. 

 

 
 

7 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
A Escola Classe 708 Norte reafirma seu compromisso com uma educação pública 

de qualidade em conformidade com a Constituição Federal de 1988, e com a Lei 

4.751/2012, da Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do DF. 

Pautamo-nos, também, pelo conteúdo expresso na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB-9394/96) a qual afirma que a proposta pedagógica é um 

documento relevante, tendo em vista que é a partir dela que o corpo docente e discente, 

auxiliares de ensino, pais e responsáveis pelo alunado, podem exercer a gestão da escola 

com autonomia financeira, administrativa e pedagógica. 
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Recebendo várias denominações: projeto pedagógico, projeto político-pedagógico 

ou projeto educativo, a proposta pedagógica pode ser comparada a "uma pequena 

Constituição", conforme Manuel Álvarez, educador espanhol. Devendo ser lida e aplicada 

pela comunidade escolar com zelo, o que não quer dizer que não haja flexibilidade quando 

isso se fizer necessário. 

Outros documentos devem servir ao intenso debate que deve embasar e preceder a 

proposta pedagógica: resoluções do Conselho Nacional da Educação, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), a Base Nacional de Educação, além do Currículo em 

Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Discussão que deve ser feita respeitando as divergências, construindo alternativas apesar 

delas, com vistas ao bem comum. 

 

Ao discutir concepções, prioridades, ações, metodologias e 

formas de operacionalização do fazer escolar, em 

consonância com os princípios do projeto educacional do 

sistema público de ensino do DF e das políticas públicas 

nacionais, cada unidade escolar elaborará suas propostas 

curriculares, transcendendo a mera definição de datas 

comemorativas, o “currículo turístico” que se organiza em 

eventos e festividades, como dia das mães, dos pais, do 

índio, da páscoa, do folclore, entre outros. A expectativa é 

que haja uma confluência de práticas e agentes, criando em 

torno de si “campos de ação diversos”, abrindo a 

possibilidade para que múltiplos sujeitos, instâncias e 

contextos se manifestem e contribuam para sua 

transformação. (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p.19) 
 

Um exercício dessa monta, que envolve toda a comunidade escolar, precisa estar 

antenado com a relação teoria/prática, a fim de que pressupostos teóricos não sejam 

esvaziados em sua potência pelo pragmatismo que atravessa o cotidiano. Tampouco, o 

cotidiano, por si só, pode dar a linha do que deve ser pensado pela escola, sem ser mediado 

por uma reflexão teórica. Processos precisam se renovar, tal como a própria proposta, que 

deve mudar conforme a dinâmica da escola o exija, de acordo com o debate promovido por 

seus profissionais e usuários. A proposta pedagógica será mais passível de incorporação 

por estes, quanto mais debatida em sua concepção. O planejamento das atividades 

pedagógicas e administrativas não será, portanto, órfão de uma condução teórica. Não será 

mero exercício de uma necessidade burocrática. Ao contrário, buscará desamarrar os fios 

da alienação (ANTUNES & ALVES, 2004) que estão presentes também no cotidiano 
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escolar, implicando em nossas escolhas cotidianas e em nossas avaliações sobre a 

educação, os educandos e o mundo. 

Somente em uma escola que paute a difícil realidade material em que está situada, 

qual seja a de um país capitalista dependente, com graves índices de desigualdade social, 

racial e de gênero, e com alarmantes níveis de violência no campo e na cidade; poderá, de 

fato, cumprir com mais rigor sua função social de socializar o conhecimento 

universalmente acumulado. 

Para tanto, terá que se inspirar, pedagogicamente, nos achados científicos de 

Vigotski, pensador soviético que sabia da importância 

 

para o desenvolvimento psicológico, da apropriação, pelo 

indivíduo, por meio da educação sistemática, do ensino 

intencional, dos conceitos científicos que já foram 

historicamente construídos pelo ser humano e já têm, 

portanto, uma existência sócio-objetiva anterior ao indivíduo 

que vai aprender tais conceitos. (DUARTE, p.247) 
 

Do ponto de vista administrativo, assumimos como Russo (2007) o pressuposto de 

que “a administração da escola, tomada como sinônimo de organização do trabalho 

pedagógico, deve ter como fundamento as características e especificidades do processo de 

trabalho/produção pedagógico escolar” (p.1). Não se trata de buscar um padrão  

empresarial para o fazer educativo, para a gestão dos processos que levam a escola a 

cumprir seu papel de ensinar. Russo (2007), nesse sentido, acrescenta: 

 

 
Enquanto na sociedade capitalista a produção assume o 

exclusivo objetivo de produção de mercadorias, o trabalho 

escolar deveria objetivar a formação e a emancipação de 

sujeitos humanos para gozar de igualdade e de autonomia. 

Para tanto, é preciso pensar formas de organização e gestão 

do trabalho escolar calcados na solidariedade, isto é, que não 

violem a natureza do processo educativo, que para ser 

verdadeiramente humano não pode se dar com base na 

dominação ou com o uso de autoridade coercitiva e 

burocrática. (RUSSO, 2007, p. 3) 
 

Dessa maneira, a escola precisa ter uma coerência para se pensar internamente. Se 

sabe ser crítica na discussão pedagógica, precisa sê-lo administrativamente. 

A complexidade do trabalho desenvolvido pela escola exige inúmeros profissionais, 

e a tarefa de se envolverem em um mesmo projeto, é função que se impõe a direção todos 

os dias. Se a proposta pedagógica é bem conhecida por todos, mais fácil fica um fazer 
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integrado, que não se pretende sem problemas, mas que se aspira que coletivamente 

incorporado. 

 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS QUE NOS EMBASAM 

 
Os pressupostos teóricos estão à frente da PP desta escola dando sustentação para a 

sua prática, estabelecendo conexões com o processo de ensino aprendizagem, o que 

fortalece o trabalho pedagógico do professor, que, consciente de suas ações e das escolhas 

teóricas da escola, estabelece práticas advindas dessas teorias, o que resulta em um 

trabalho que tem diretividade. 

É preciso dizer que, ainda que tenhamos que ter uma diretividade em nossas ações, 

é sabido que uma escola abarca muitos profissionais e uma comunidade, também, bastante 

diversa. O próprio sistema Secretaria de Educação se incumbe de formar professores 

dentro das concepções de escola que abraça, levando-os a conhecer formulações, muitas 

vezes, ecléticas, sem uma coerência interna. Dentro dessa realidade, a escola sem o intuito 

de adotar uma teoria em especial, mas de reunir construções teóricas que apresentem 

coerência entre si, formulou o presente conjunto de pressupostos, sempre atenta ao 

propósito de pessoa que pretende formar. 

 

 
ESCOLHAS TEÓRICAS 

 
Escolhas teóricas são realizadas a partir de uma visão de mundo. De uma percepção 

de como as crianças aprendem e do mundo em elas estão inseridas. A escola faz parte de 

uma sociedade, sendo atravessada por todos os fenômenos sociais nela presentes. Então, 

essas instituições não passam incólumes à pobreza, à criminalidade, aos impactos trazidos 

pelas novas tecnologias e pelas redes sociais nas relações do dia-a-dia. A escola vive em 

um mundo que possui dinâmicas, precisando enxergá-las a partir de um viés teórico que a 

conduza acertadamente em momentos decisórios. Afinal, não se pode responsabilizar os 

indivíduos pelas penúrias gestadas no social, mas examinar as múltiplas determinações que 

gestam a realidade, particularmente a relacionada ao fracasso escolar. Significa que não 

podemos culpabilizar, individualmente, alunos e famílias pelo seus insucessos. Assim cabe 

a escola e a seus professores não referendarem a ideia sem fundamento, veiculada nos 

meios de comunicação, de que o 
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“desemprego e o constante adiamento da concretização da 

promessa de fazer o Brasil ingressar no Primeiro Mundo são 

consequências da má formação dos trabalhadores, da 

mentalidade anacrônica difundida por uma escola não 

adequada aos novos tempos, com seus conteúdos 

ultrapassados, seus recursos pedagógicos obsoletos, com 

professores sem iniciativa própria, sem criatividade e sem 

espírito de trabalho coletivo e ainda uma comunidade de pais 

que não arregaça as mangas para trabalhar em permanente 

mutirão de recuperação e preservação das escolas do bairro. 

Assim, o discurso sobre a educação possui a importante 

tarefa de esconder as contradições do projeto neoliberal de 

sociedade, isto é, as contradições do capitalismo 

contemporâneo, transformando a superação de problemas 

sociais em uma questão de mentalidade individual que 

resultaria, em última instância, da educação.(DUARTE, 

p.72) 
 

Ao politizarmos o ato educativo, sabemos que a escola nunca serve a todos de 

maneira igual, nem os dominados, tampouco os dominantes. 

Assim, pensando de maneira humanista, uma unidade de ensino que perceba o 

aluno com um todo biopsicossocial, não o abordará apenas por uma eventual patologia 

congênita, mas, também, por sua estrutura psíquica, por sua família, pela comunidade que 

vive, pelas suas relações de apoio. Ou seja, uma criança com deficiência auditiva não é 

somente sua deficiência (construção social), pode ser exímia desenhista, ter ótima letra e 

ser uma grande goleadora no futebol. Afinal, ninguém é constituído de um só aspecto. Da 

mesma forma, ao se abordar a história familiar da criança, a instituição educacional precisa 

estar atenta a forma como concebe família. Cada um tem a sua, com uma narrativa 

particular, de perdas, de ganhos, de tristezas e sonhos. Não existe em uma teoria 

humanista, a chamada “família desestruturada”, mas famílias em uma larga diversidade de 

arranjos e rearranjos. 

 

O avanço da urbanização, da industrialização e da 

modernização das sociedades provocou transformações 

inclusive nos grupos familiares. Houve, por exemplo, um 

aumento da presença feminina no mercado de trabalho, a 

divulgação e utilização de práticas anticoncepcionais, bem 

como a fragilização dos laços matrimoniais, com o aumento 

dos divórcios e de novos acordos sexuais. Ao primeiro olhar, 

tem-se a impressão de que as famílias encontram-se 

“desestruturadas” ameaçadas ou a caminho da extinção, 

porém uma leitura mais cuidadosa revela sua enorme 

plasticidade e capacidade para a mudança e para a adaptação 

diante das transformações econômicas, sociais e culturais 

mais amplas. Além disso, persiste sua relevância enquanto 
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espaço de sociabilidade e socialização primárias, de 

solidariedade e de proteção social. (TENÓRIO & 

ZABAGRIA, p.139) 

 

 
 

Ou seja, a escola precisa ter um pé na realidade objetiva das crianças e, o outro, no 

planejamento que pode fazer e executar a partir do que foi apreendido. 

Assim, as teorias dão suporte para que o professor analise a realidade à distância do 

senso comum, o qual não possui base científica, ainda que possa ter um núcleo de bom 

senso. 

Do ponto de vista do tema alfabetização, citamos como importante para o trabalho 

escolar, a educadora argentina Emília Ferreiro, orientanda do suíço Jean Piaget. Com base 

na concepção Psicolinguística e na perspectiva psicogenética da aprendizagem da língua 

escrita, Emília Ferreiro (2001), propôs uma mudança significativa de objetivos na área. 

Márcia Mello (2015) explica o pensamento da pesquisadora argentina: “não são os 

métodos que alfabetizam, nem os testes que auxiliam o processo de alfabetização, mas são 

as crianças que (re)constroem o conhecimento sobre a língua escrita, por meio de hipóteses 

que formulam” (p. 88). Acrescendo que em Emília Ferreiro, além “dessa proposta de 

mudança de olhar sobre o processo de alfabetização, a revolução conceitual proposta está, 

também, relacionada com a própria concepção de língua escrita e de alfabetização. Para a 

pesquisadora, a língua escrita deve ser entendida como um sistema de representação da 

linguagem, concepção que se opõe àquela em que a língua escrita é considerada como 

codificação e decodificação da linguagem” (idem, ibidem). Nesse sentido a alfabetização 

mecânica por repetição de sílabas é substituída por uma abordagem a partir da exploração 

de textos. No contato com os textos, as crianças passam a elaborar hipóteses ao se 

reportarem a eles. Que vem a ser níveis de conceitualização, que deve ser analisada 

genericamente em: hipótese silábica; hipótese silábica-alfabética; e hipótese alfabética. As 

crianças constroem e reconstroem sua escrita até atingirem o nível alfabético. 

A Escola Classe 708 Norte tem no conhecimento formulado por Emília Ferreiro, e 

ministrado em cursos de formação pela SEEDF, um norteador para compreender, a partir 

de uma leitura construtivista, os processos de alfabetização e letramento das crianças aqui 

matriculadas. O que ocorre dentro de uma organização pedagógica e de letramento lúdico 

associado às práticas de leitura e escrita a partir de gêneros textuais variados, de acordo 
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com os conteúdos constitutivos do Currículo em Movimento. Embora, a mesma escola, 

recorra a outras possibilidades teóricas em situações de não-aprendizagem, ocorridas em 

classe, e que requerem novas abordagens. 

O trabalho pedagógico é desenvolvido no âmbito desta escola pretendendo envolver 

todos os seus segmentos, onde os estudantes tem um papel relevante, sendo alunos ativos, 

investigadores, criativos e envolvidos nos seus interesses escolares. 

Um outro autor importante para uma escola inclusiva como a nossa, é o bielo-russo 

Vigotsky, afinal sua teoria coloca indivíduo e sociedade como sistemas complexos, em 

permanente processo de desenvolvimento. Vygotsky, ao trabalhar com crianças com 

necessidades especiais, exerce um olhar dinâmico, sem complacência, potente e sem 

desânimo. Possui uma visão dialética do mundo e da realidade, assim, enxerga problemas e 

possibilidades: 

 

"um defeito ou problema físico, qualquer que seja sua 

natureza, desafia o organismo. Assim, o resultado de um 

defeito é invariavelmente duplo e contraditório. Por um lado, 

ele enfraquece o organismo, mina suas atividades e age 

como uma força negativa. Por outro lado, precisamente 

porque torna a atividade do organismo difícil, o defeito age 

como um incentivo para aumentar o desenvolvimento de 

outras funções no organismo; ele ativa, desperta o organismo 

para redobrar atividade, que compensará o defeito e superará 

a dificuldade. Esta é uma lei geral, igualmente aplicável à 

biologia e à psicologia de um organismo: o caráter negativo 

de um defeito age como um estímulo para o aumento do 

desenvolvimento e da atividade”. (VIGOTSKY APUD 

COSTA) 

 

 

Ainda que discordante do pensamento de Piaget, Vigostski ocupa um lugar 

importante e contraditório na formação dos professores, uma vez que dista do pensamento 

piagetiano no que diz respeito, entre outros aspectos importantes, a transmissão do 

conhecimento, não valorizada pelo primeiro. Importa saber as diferenças substantivas entre 

ambos, a fim de que o ecletismo dos currículos e da formação continuada sejam alvo de 

debates. 

É preciso valorizar, sobretudo em momentos de projeto interventivo, a compreensão de 

Vigotski sobre a zona de desenvolvimento próximo (ZDP), que compreende tudo o que 

aluno infante não faz desacompanhado, mas que executa acompanhado de um adulto, uma 
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vez que a mesma tem sido fortalecedora para a docência, principalmente em momentos de 

intervenção mais consistente com alunos em dificuldade de aprendizagem. Duarte sintetiza 

a partir de Vigotski, o nível de desenvolvimento de uma criança é determinado por aquilo 

que ela consegue fazer de forma autônoma e por aquilo que ela consegue fazer com o 

auxílio de outras pessoas. (DUARTE, 2001) 

Nesse sentido, o fator de transmissão de conhecimento do professor não é 

desprezível, e mais, torna-se indispensável. Não se trata de dizer que a criança não possa 

construir o seu conhecimento, mas que essa tarefa deve ser mediada pelo professor. 

Paulo Freire também é uma referência para a escola, na medida que é um autor da 

pedagogia do diálogo, da ideia de que os oprimidos precisam se indignar, e de que cada 

opressor tem um oprimido dentro de si. Os temas geradores por ele concebidos, 

apresentam-se como um canal para desenvolver a aprendizagem, visto que são elaborados 

através da relação pensamento-linguagem, momento em que as pessoas, em comunhão, 

apropriam-se de suas questões e problemas coletivamente. Ou como dizia o próprio Paulo 

Freire: 

A escola quando elege seus temas geradores, mesmo para os alunos de anos 

iniciais, pode leva-los a desnaturalizar suas realidades, para fazê-los pensar que os graves 

problemas sociais pelos quais passam são históricos em parte ou em sua totalidade: a 

poluição, a seca, a criminalidade, os meios de transportes sucateados, etc. 

Esse somatório de teorias que nos sustentam, possibilitam enxergar a aprendizagem 

e os alunos para além de uma visão estática, de impossibilidades, de limitações 

intransponíveis e de aceitação de que o mundo é imutável, “que sempre foi assim”. 

Apontam para uma resistência em cima do direito à escolarização, apesar de todas as 

dificuldades para alcançá-la quando os alunos são desassistidos em suas necessidades 

básicas, por meio de políticas sociais efetivas: seja de creche, saúde, emprego, entre outras. 

Desse modo, não recaímos na farsa do discurso meritocrático, onde o esforço pessoal é 

trazido sempre à baila, escamoteando as dificuldades e obstáculos que a maioria dos alunos 

brasileiros precisam transpor para acessar o básico, enquanto as crianças de classes médias 

altas e altas possuem um caminho pavimentado para atingir o êxito. E uma escola que se 

paute pela democracia, pelo diálogo entre alunos, professores e comunidade, precisa saber 

que as exceções (bem sucedidos de origem humilde) dentro do sistema, existem para 
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confirmá-lo. Daí o heroísmo que a mídia confere aos poucos que são bem sucedidos em 

um sistema brutal. 

A escola pública sendo de todos, precisa ser vista como um direito 

inalienável. No qual os responsáveis pelos alunos, possuem, na qualidade de usuários, 

acesso a mecanismos decisórios para gerir a instituição. Entendemos que não é fácil ter um 

canal permanente de comunicação com as famílias dos alunos, quando cerca de 60 % delas 

vivem fora do Plano Piloto. No entanto, não há como negar a conquista legal 1que 

representa a comunidade poder dividir responsabilidades na escola de seus filhos, quando 

há registros na história da educação de pais humilhados e expulsos das escolas por fazerem 

críticas às mesmas. 

 

 
 

8 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 
O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teórico-práticas 

desenvolvidas pelos profissionais do estabelecimento de ensino para a realização do 

processo educativo escolar. 

A organização democrática no âmbito escolar fundamenta-se no processo de 

participação e responsabilidade da comunidade escolar na tomada de decisões coletivas, 

para a elaboração, implementação e acompanhamento da Proposta Pedagógica. 

A organização do trabalho pedagógico é concebida pelo Conselho Escolar, equipe 

de gestão, coordenação pedagógica e equipe docente. Além disso, a escola conta com o 

trabalho da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, que atua na instituição por 

meio de intervenções a fim de proporcionar sugestões para as queixas apresentadas por 

 

1 
A LDB dispõe que: Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político pedagógico da 
escola; II – participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou equivalentes. 
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professores, pais e alunos. Em colaboração com o SOE, a EEAA identifica os problemas 

da unidade escolar, por turma, tomando as medidas cabíveis para sanar ou mitigar a 

problemática. 

 
 Sobre os professores: 

 
Em consonância com a Portaria nº395/2018, que trata da distribuição de carga 

horária do professor, nossos discentes estão organizados da seguinte maneira: 

 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã 

ou tarde 

 
CPIP 

Curso ou 

Coordenação 

Individual 

Coletiva com 

Professores 

Coordenação 

por Grupo: Bia 

e 4º e 5° ano 

 
CPIP 

 
 Sobre as turmas: 

 
Todas as nossas turmas estão organizadas em anos e ciclos escolares de 

aprendizagem. Propõe-se o estabelecimento de uma rotina ordinária pedagógica semanal 

para o estudante dos turnos matutino e vespertino com atividades de psicomotricidade 

(PSICO), atividades na sala de leitura (BIBLIO) e atividades no laboratório de informática 

(INFO). 

No turno matutino foram priorizadas as atividades de psicomotricidade e 

informática no período que antecede o intervalo para assim evitar o período de maior 

aquecimento visando o melhor desenvolvimento das atividades, considerando que as 

quadras não são cobertas e que o laboratório de informática não possui ar condicionado. Já 

para o turno vespertino, as atividades de informática foram mantidas no período que 

antecede o intervalo por conta dos horários dos servidores que atenderão o laboratório e as 

atividades de psicomotricidade foram colocadas no último horário para evitar o período de 

maior aquecimento. 

No começo do ano letivo há a realização do diagnóstico pedagógico com todos os 

estudantes deste estabelecimento escolar e após o resultado desse diagnóstico cada 

professor deu início as estratégias de aprendizagem previstas para o bloco I e II. 

Acolhendo as orientações pedagógicas exaradas para o Bloco Inicial de 

Alfabetização quanto aos procedimentos para atendimento aos estudantes em suas 
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necessidades são desenvolvidos: reagrupamentos intraclasse, interclasses e projeto 

interventivo. 

Os professores realizam trabalhos diversificados intraclasse em todos os anos com 

o objetivo de reverter as dificuldades encontradas. Após a execução desta ação, ainda se 

constatar a permanência das dificuldades pedagógicas, os estudantes são reagrupados de 

acordo com as necessidades existentes e atendidos em pequenos grupos no atendimento 

interclasses. Neste momento, ainda persistindo dificuldades pedagógicas, este estudante 

será atendido interventivamente/ individualmente. 

Temos também o serviço da Sala de Recursos que atua no sentido de permitir aos 

alunos especiais (ENEEs) maiores condições de aprendizagem dentro das adequações 

curriculares necessárias. A escola conta também com o trabalho das monitoras e das 

educadoras sociais voluntárias que permitem com seu trabalho, que as crianças especiais 

não se sintam desconfortáveis em sua trajetória acadêmica, proporcionando-lhes condições 

favoráveis em situações de cuidados alimentares e higiênicos. 

Toda essa dinâmica obriga a uma gestão do tempo cotidiana, pois a rigidez dos 

tempos escolares muitas vezes é incompatível com as necessidades de aprendizagem dos 

escolares. Então, todo o trabalho administrativo e pedagógico da escola precisa estar 

voltado para o redimensionamento da relação espaço-tempo, privilegiando os momentos de 

efetiva aprendizagem. Sem que com isso, se perca a dimensão afetiva e lúdica do  

processo. A adequação do espaço físico escolar para tanto é uma medida incontornável 

quando diz respeito ao sucesso na aprendizagem. 

O artigo 23 da LDB 9.394/96, apresenta possibilidades de organização do 

tempo/espaço escolar–em nosso caso, partilhamos dos ciclos. 

 

Secretaria de Educação Fundamental Os ciclos de formação 

baseiam-se nos ciclos de desenvolvimento humano e prevê 

uma mudança mais radical no sistema de ensino com a não 

retenção do  estudante  ao  longo  do  Ensino  Fundamental.  

( SEEDF, 2010, sp) 
 

A adoção do ciclo não quer dizer uma escolha que resulte em sucesso automático, 

dispensando cuidados maiores. Ao contrário ela requer inúmeros esforços organizacionais 

por parte da escola. Como avalia o documento de Estratégia Pedagógica do Bloco Inicial 

de Alfabetização (BIA), a 
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política de Ciclos tem sido foco de muitas polêmicas e 

discussões, de avanços e de recuos, e, portanto, não se pode 

deixar de refletir sobre o papel identitário e social da 

instituição educacional pública e tomar como ponto de 

partida a análise da lógica da instituição educacional seriada 

e suas consequências (seletividade, exclusão, taxas de 

reprovação).(SEEDF, 2010, sp) 
 

Uma proposta de tal envergadura precisa contar com o apoio da comunidade 

escolar, até para que ela compreenda a mudança de paradigma em que está inserida a 

escolarização nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 

Para ser uma organização eficaz no cumprimento de 

propósitos estabelecidos em conjunto por professores, 

coordenadores e diretor, e garantir a formação coerente de 

seus alunos ao longo da escolaridade obrigatória, é 

imprescindível que cada escola discuta e construa seu 

projeto educativo. Esse projeto deve ser entendido como um 

processo que inclui a formulação de metas e meios, segundo 

a particularidade de cada escola, por meio da criação e da 

valorização de rotinas de trabalho pedagógico em grupo e da 

co-responsabilidade de todos os membros da comunidade 

escolar, para além do planejamento de início de ano ou dos 

períodos de “reciclagem”. (BRASIL, PCN INTRODUÇÃO, 

p.35, 1998) 
 

Assim, a relação escola-comunidade não é mera retórica, está prevista na LDB em 

seu artigo 12, inciso VI: “a incumbência de articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com a escola" 

Ainda no art. 13, o papel do professor tem um destaque maior, pois está previsto 

que os “docentes incumbir-se-ão de colaborar com as atividades de articulação da escola 

com a família e a comunidade" ( inciso V). 

Os dispositivos legais mencionados fazem com que a função de docentes e direção 

da escola ultrapasse a mera função técnica, mostrando claramente seu papel político. Aqui 

fala-se em “articulação”, em saber construir relações destinadas ao bem comum, em que 

pesem as diferenças entre membros da comunidade escolar. O bem comum é a 

aprendizagem por parte das crianças, que deve acontecer independente de sua raça, cor, 

credo, sexo ou orientação sexual. 
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8.1 As ferramentas tecnológicas que a escola dispõe para auxiliar na aprendizagem. 

Nossa escola possui um laboratório de Informática com 18 computadores com 

distribuição completa da plataforma LINUX EDUCACIONAL 3.0 interligado na Internet. 

Contamos, também, com dois aparelhos “datashow”, o primeiro, adquirido por meio de 

verba advinda do PDDE e, o outro, advindo do MEC, já incorporado ao patrimônio da 

SEDF. Acrescentamos, que junto ao datashow, o MEC enviou um notebook, também 

patrimônio da SEEDF hoje. 

 
8.2 O serviço de Biblioteca Escolar 

No tocante à biblioteca escolar, é sabido de sua importância na formação das 

crianças. A criança ao ler pode tanto desenvolver um pensamento mais crítico frente a 

própria realidade, quanto um maior apreço estético e sensibilidade poética (PRETO, 2009) 

diante do que vê ou ouve. 

Não se trata de mero adorno para a escola. A biblioteca escolar é parte fundamental 

do trabalho de aprendizagem da leitura e escrita: 

 

A biblioteca escolar é reconhecida atualmente como 

instrumento indispensável no processo de ensino- 

aprendizagem, constituindo-se em espaço para desenvolver 

competências para a busca e o uso da informação, e, 

consequentemente, catalisar o aprendizado ao longo da vida. 

(COSTA, 2013, p.16) 
 

E por essa razão deve ser espaço articulado com o fazer pedagógico cotidiano. 

 
Por isso, bibliotecário e professor são atores fundamentais 

no processo de ensino-aprendizagem. Ambos devem 

trabalhar em conjunto no planejamento de atividades 

pedagógicas que visem facilitar a aprendizagem. (IDEM, 

IBIDEM) 
 

Não dispomos de bibliotecários na nossa unidade de ensino, como ocorre em toda a 

Secretária de Educação. Busca-se, no entanto, com o apoio de uma professora readaptada e 

uma monitora, manter a biblioteca como espaço envolvente e provocativo da leitura, e do 

hábito de ler. Mesas e TV estão dispostas no amplo recinto, permitindo pontes entre 

literatura e cinema, entre ciência e documentários. Além de estarem sempre imbuídas da 

tarefa de articularem os conteúdos de classe com a literatura de nosso acervo, que é 

bastante significativo, tendo em vista as remessas de livros do Programa Nacional da 

Biblioteca Escolar (PNBE) e das aquisições feitas nas Feiras de Livros por meio dos 
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cartões e verbas distribuídos às escolas. Importa acrescentar que apesar de nossa adesão ao 

PSE, em dezembro de 2018, continuamos a aguardar as ações referentes ao mesmo por 

parte da Unidade Básica de Saúde da 114 Norte. 

 

 

 
9– CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 
A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) entende que ao 

projeto de educação pública democrática e emancipatória, condiz melhor a efetivação de 

um processo avaliativo com função formativa. 

A função diagnóstica está no bojo da avaliação formativa, não deve se dissociar 

dela. O termo formativo tem a ver com uma capacidade inclusiva da avaliação (manter 

todos na escola), que ao contrário da avaliação tradicional se associa à luta contra a 

exclusão da escola. 

A função formativa deve atravessar as avaliações da aprendizagem, institucional 

(auto avaliação da escola) e de redes ou de larga escala. Sua finalidade maior reside em 

auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação. 

(DISTRITO FEDERAL, 2014a, p.71) 

Ao vivenciar um processo de progressão continuada, a escola se obriga a um 

acompanhamento mais próximo do aluno, bem como a avaliá-lo cotidianamente. O que 

demanda esforço dos docentes e da coordenação pedagógica para um maior êxito dos 

alunos, tendo em vista que se trata de um processo educativo sem interrupções, 

fragmentações, classificações de alunos em níveis ascendentes e sem reprovações anuais. 

(Ver JACOMINI, 2009) 

“É um recurso pedagógico que, associado à avaliação, possibilita o avanço 

contínuo dos estudantes de modo que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o 

mesmo ano letivo” (VILLAS BOAS, PEREIRA, OLIVEIRA, 2012). 

Não se trata de progressão automática, mas de uma modalidade de educação em 

que as lacunas de aprendizagem são de fato preenchidas, buscando obedecer os tempos 

exigidos pelo educando. Para tanto, os trabalhos do SOE, EEAA e Sala de Recursos são 

indispensáveis, assim como as estratégias de reagrupamento e de Projeto Interventivo. 

O Conselho de Classe, dentro dessa dinâmica, passa a ter um papel mais 

colaborativo. Não se trata de mero instrumento burocrático para “passar ou reprovar” 
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alunos. Ao contrário, passa a ter a função de propor medidas que os promova, de avaliar as 

estratégias em curso (Reagrupamento, Projeto Interventivo, e mesmo os projetos em curso 

na escola), analisando o que obteve ou não sucesso, junto aos alunos, no decorrer dos 

bimestres. Os registros do Conselho de Classe são de grande importância para avaliar cada 

aluno longitudinalmente, inclusive, por docentes dos anos posteriores. Precisam ser feitos 

com rigor e minúcia, pois se tratam uma biografia escolar do educando, podendo servir de 

instrumento, auxílio, para sanar ou mitigar problemas atuais ou futuros do mesmo. 

As avaliações institucionais externas aplicadas em nível nacional também são 

bastante importantes para a escola, para a sua PP. Tanto o Saeb, a Prova Brasil, a prova 

Diagnóstica e a ANA oferecem dados valorosos para o planejamento da escola, devendo 

ser vistos como instrumentos que ajudam a balizar as estratégias de ensino. Assim, como o 

IDEB, deve ser interpretado como não como um índice ranqueador (de “ranking”), mas 

como um recondutor de ações rumo a aprendizagem em cada unidade de ensino. 

 
10 – ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 
A nossa proposta de trabalho no Ensino Fundamental, particularmente nos anos 

iniciais, é conduzida sob os auspícios do Currículo da Educação Básica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, respeitando seus eixos, que vem a ser: Educação 

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

para a Sustentabilidade. Entendemos que a proposta curricular é uma construção que deve 

ser visibilizada por toda a comunidade escolar, que precisa ter conhecimento da vida 

acadêmica de seus filhos. Devendo a proposta, dessa maneira, estar disponível na unidade 

escolar, em um exemplar, para manuseio dos familiares e responsáveis pelas crianças. 

No tocante ao BIA, o currículo propõe os eixos integradores: alfabetização, 

letramento e ludicidade (estas últimas para todo o Ensino Fundamental). 

O currículo deve ser apreendido como uma vivencia que se reconstrói no decorrer 

dos anos letivos. “A utilização de estratégias didático-pedagógicas deve ser desafiadora e 

provocadora levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na 

resolução de problemas apresentados”. (DISTRITO FEDERAL, 2014b, p.9) 

Em colaboração com essas estratégias, precisa-se trabalhar de 
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forma significativa o sistema de escrita (alfabetização), de 

forma articulada as práticas sociais de leitura e escrita 

(letramento), o que se dá prazerosa e criativamente por meio 

do jogo, da brincadeira e do brinquedo (ludicidade). Nesse 

sentido, a organização do trabalho pedagógico no BIA e no 

2º Bloco (4º e 5º anos) deve ser sustentada por uma didática 

que provoque pensamento, envolta por situações que 

favoreçam o aprender na interlocução com o outro, 

ressignificando a estética da aula e, consequentemente, o 

lugar do professor que articula ações para a emancipação dos 

estudantes. (IDEM, p.10) 
 

A organização curricular desta Unidade de Ensino parte de Unidades Didáticas de 

temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente, considerando a interdisciplinaridade, a 

prática da contextualização e do que é significativo, buscando ir ao encontro do processo 

de construção de novas aprendizagens. 

 

Os conteúdos estão organizados a partir de diferentes áreas 

do conhecimento, porém articulam-se em uma perspectiva 

de unidade, progressividade e espiralização, vinculados 

diretamente à função social. Cada área do conhecimento 

apresenta o desafio de promover a ampliação para 

aprendizagens contextuais, dialógicas e significativas em 

que o ponto de partida deve ser orientado por levantamento 

de conhecimentos prévios do grupo de estudantes com o 

qual o professor atua. Assim, a organização interna está 

sustentada levando-se em consideração especificidades de 

cada área, no sentido de explicitar essencialidades à 

aprendizagem e promover o trabalho interdisciplinar 

articulado com eixos transversais e integradores do currículo 

em movimento (Currículo em Movimento da Ed. Básica da 

SEE-DF). 
 

A ideia motriz de nossa escola é atuar junto ao alunado de maneira a promover um 

sentido mais edificante à vida, como valor fundamental, inibindo assim a ideia de que o 

mercado está acima de tudo. Por isso, decidimos, através da Educação para os Valores, 

criar condições para que os educandos possam vivenciar, identificar e incorporar valores 

positivos em suas relações consigo mesmos, com os outros, com o ambiente em que vivem 

e com o sentido maior da própria existência. 

Nossos projetos devem subsidiar as Unidades Didáticas norteando e pontuando 

conteúdos culturais. Devem estar, portanto, pautada nos quatro pilares da educação, ou 

seja, aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver com os 

outros, na medida em que o aluno possa ter autonomia para tanto. A figura do docente 

como mediador não está fora da edificação desses pilares. Propiciaremos aos educandos 
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espaços e condições para que eles possam através de práticas e vivências, questionar os 

valores hegemônicos e individualistas de uma sociedade de mercado, e confrontá-los com 

os valores relativos à solidariedade, companheirismo, tolerância, compaixão, cooperação, 

cuidado e amor, entre outros, como partes do seu desenvolvimento, emocional, psíquico, 

cognitivo (ou pessoal) e social. 

Faz parte de nossa investida humanizante na escola, a revalorização da ação 

educativa para a melhoria da qualidade das relações educador-educando na escola, na 

família e em outros espaços da vida social. Para isso, buscaremos a participação da família, 

ou dos responsáveis legais pelo aluno, através da elaboração participativa em diferentes 

momentos do calendário escolar, a exemplo da elaboração dessa PP. 

Entendemos que os eixos transversais são mais uma forma de incluir as questões 

sociais no currículo escolar, que se enriquece através da flexibilidade, uma vez que os 

temas podem ser contextualizados e trabalhados de acordo com as diferenças locais e 

regionais. Eles foram escolhidos por um critério de necessidades comuns em todo o 

território nacional (abrangência nacional) e por um discernimento de urgência social. Os 

eixos transversais devem ser trabalhados de maneira interdisciplinar, para que seja possível 

transformar e aceitar uma visão diferenciada de mundo, de conhecimento e de ensino e 

aprendizagem. A interdisciplinaridade e a transversalidade se completam, na realidade 

escolar, com o “olhar” de abordar o conhecimento, como algo ativo, inacabado, passível de 

transformação e de ser vinculado às questões sociais. Assim, tais eixos perpassarão os 

conteúdos que passarão a ser organizados em torno de Unidades Didáticas que indicam 

referenciais para o trabalho pedagógico que deverá ser desenvolvido de forma 

interdisciplinar, integrada e contextualizada, de acordo com o que é demandado em cada 

bloco de aprendizagem, ou seja, Bloco I do 2º Ciclo de Aprendizagem (1º ao 3º ano) e 

Bloco II do 2º Ciclo de Aprendizagem (4º e 5º ano). 

Nesta Unidade de Ensino as coordenações pedagógicas são espaços-tempos de 

reflexão, discussão, formação continuada, de planejamento e da organização do trabalho 

pedagógico onde se é contemplado a interdisciplinaridade, teoria e prática, 

contextualização e flexibilização. Nesse horário organizamos, também, as aulas do 

reagrupamento intraclasse, realizado por todas as turmas do BIA, uma vez por semana, 

onde são apresentadas atividades diversificadas.. O reagrupamento interclasses será 

realizado após o estudo das provas diagnósticas, maio de 2019, para que haja um 

nivelamento dos estudantes baseado na Psicogênese da Língua Escrita. As atividades 
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interclasses serão quinzenais. O Projeto Interventivo terá início após o 1º Bimestre, sendo 

destinados, ao mesmo , os alunos de 2º ,3º, 4º e 5os anos. Para tanto, serão utilizadas 

estratégias com atividades lúdicas e com material concreto, a fim de que as dificuldades de 

aprendizagem sejam transpostas. 

Os professores do Bloco I do 2º Ciclo de Aprendizagem (1º ao 3º ano) participam 

do Curso de Alfabetização do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. 

 
11– PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

 

 
 

O Plano de Ação é uma modalidade de planejamento que agrega as diferentes ações 

demandadas para a obtenção de um resultado esperado pelos gestores e usuários de um 

serviço. É aqui que nossa escola pode refletir sobre sua função social, elencando as 

atividades prioritárias para o ano em exercício, a fim de o alcançar os seus propósitos . 

A implementação do Plano de Ação requer adequações: a partir da legislação, dos 

conceitos e diretrizes que norteiam a Política Pública de Educação. Para tanto, faz-se 

necessário a capacitação continuada, acesso a novas metodologias e tecnologia, mudanças 

de atitudes e conceitos, para que possamos implementar uma educação de qualidade, 

socialmente referenciada. 

 
11.1 – DIMENSÕES DE GESTÃO 

 
11.1.1 - Pedagógica 

 
Para acompanhar todas estas mudanças devemos planejar o que temos intenção de 

fazer, averiguar o que já está disponível, perseguindo o que é factível, prognosticando 

eventuais mudanças tanto pedagógicas quanto administrativas e físicas, buscando um 

rumo, uma direção e uma ação intencional com sentido explícito e compromisso definido 

coletivamente. É necessário elencar os aspectos positivos e negativos que a escola vem 

apresentando até o presente momento, a fim de analisar o que é passível de descarte, a fim 

esboçar as prioridades no projeto, e traçar possíveis soluções aos problemas levantados. O 

que deve ser feito junto a comunidade escolar, para que esta tenha conhecimento dos 

impasses e entraves que a escola tem para transpor em um mundo em constante revolução 

tecnológica. 
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Entende-se que hoje, sem a educação, aliada a outras políticas públicas, jamais 

poderemos chegar a uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Faz-se necessário 

então que todos os envolvidos no processo de ensino aprendizagem, tanto a comunidade 

escolar interna, quanto a externa tenham clareza sobre todo o contexto histórico social que 

abriga sua escola. Trabalhando de acordo com as necessidades reais de seus educandos e 

ao mesmo tempo atendendo as necessidades da sociedade. 

É necessário que todos os envolvidos na educação tenham clareza de suas 

responsabilidades agindo sempre de forma coletiva, banindo individualismos, de modo que 

tenham oportunidades de crescimento buscando sempre o diálogo, o entendimento e a 

solidariedade. 

A Escola Classe 708 Norte atende alunos do Ensino Fundamental/Anos Iniciais e 

Classe Especial, tem por objetivo prestar atendimento educacional especializado a pessoas 

com Deficiência Intelectual, Transtornos Globais do Desenvolvimento, Deficiência Física, 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno do Déficit de Atenção, 

Deficiências Múltiplas, Deficiente Auditivo e Altas Habilidades, garantindo  a 

oportunidade de acesso ao desenvolvimento de conteúdos básicos, habilidades e 

competências, respondendo assim às necessidades educacionais dos alunos. Assim como 

assegurar os níveis de educação básica aos alunos que não apresentam condições de 

aprendizagem. Promovendo conhecimentos e hábitos para um melhor convívio social, a 

adequação de comportamentos, maturidade, independência nas atividades básicas da vida 

diária. Organizar critérios flexíveis que facilitem o ensino de acordo com as necessidades, 

condições e diversidade de ritmo apresentado pelos alunos, oportunizando o verdadeiro 

exercício de cidadania e inclusão social. 

Através da prática pedagógica, pretende-se criar condições para que o educando, 

respeitado o seu direito à diferença, entre em contato com conhecimentos significativos 

para a sua realidade, para que em relação com sua comunidade de origem, possa agir com a 

competência e a responsabilidade necessárias às mudanças que ela requeira. 

Portanto, a escola atua com estratégias integradoras que asseguram um ensino- 

aprendizagem alinhada com as mudanças advindas a partir das novas tendências 

educacionais que estão em constantes transformações. 
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Secretaria de Estado de Educação do DF 

Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 
 

 PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PP  

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Pedagógica 

 

 
 Reduzir os 

níveis de 

retenção na UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fazer da 

Coordenação 

Pedagógica um 

- Mapear os alunos, por - Reunião com os 

professores Regentes e 

Coordenadora 

Pedagógica para traçar 

as  estratégias do 

Projeto Interventivo e 

Reforço Escolar. 

- Organização do 

espaço escolar para que 

o Reforço Escolar e o 

Projeto Interventivo 

aconteçam. 

 

 
- Semanalmente 

convocar os alunos que 

necessitam dos 

projetos. 

Reuniões bimestrais 

exclusivamente com os 

pais dos alunos em 

Reforço Escolar e 

Projeto Interventivo, 

para que saibam  como 

o trabalho é 

desenvolvido e 

informações sobre as 

dificuldades e avanços 

deles no cotidiano 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

Através de conversa 

com os Educadores. 

Equipe Gestora, Durante o ano letivo. 

nível, para o 
reagrupamento. 

 Mapear 

Coordenação 
Pedagógica e Corpo 

 

os alunos de 4º e 5º ano Docente.  

que necessitam de 

projeto interventivo. 

-Redução de retenção em 

no ano em 20%. 

  

- Acrescer ao Projeto 

Interventivo, inclusive, 

  

A todos os alunos que 
chegam à 

  

escola,   para   os   anos 
mais    avançados,  sem 

  

saber ler nem escrever   

e sem operar 
minimamente   com   os 

  

números.   

-Atualizar as tabelas de   

atendimento no   

Reagrupamento, por 

aluno,  a  cada  vez  que 

  

ultrapassem os estágios   
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espaço de 

estudo intra- 

escolar para os 

docentes. 

 

 

 

 Reservar um 

momento  da 

Coordenação 

Individual para 

atuação  do 

Coordenador 

Pedagógico 

junto  ao 

professor. 

 

 

 

 Promover 

mecanismos 

que 

concretizem a 

integração dos 

ENEE’s. 

de leitura e escrita. 

-Atualizar todos os 

alunos novos elencados 

no Projeto Interventivo. 

 

 
- Disponibilizar uma 

quarta-feira 

quinzenalmente para 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

- Reunir mensalmente 

com a Coordenadora 

Pedagógica  para 

verificar se o 

planejamento semanal 

está sendo 

desenvolvido junto com 

os professores nas 

Coord. Individuais. 

- Inserir todos os 

ENEE’s nas atividades 

da escola no decorrer 

do ano letivo. 

 

 

 

 

- Estudo do Currículo e 

troca de experiências. 

 

 
- Conversa  com  a 

Coordenadora 

Pedagógica sobre  os 

planejamentos e saber 

sobre as necessidades 

dos  professores para 

supri-las. 

 

 
- Envolvimento, por 

meio dos projetos 

pedagógicos,de  todos 

os ENEE’s nas 

atividades curriculares 

da escola e eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através de conversas 

com a Coordenadora 

Pedagógica. 

 

 

 

 

 
- Através de 

reunião para análise da 

integração dos ENEE’s. 

 

Equipe Gestora, 

Coordenadora 

Pedagógica e SOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipe Gestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipe Gestora. 

 

 

 
Durante o ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante o ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante o ano letivo. 



47 
 

11.1.2 - Resultados Educacionais 

 

 
 

A escola tem como um dos seus objetivos mais fundamentais proporcionar aos seus 

estudantes acesso a conhecimentos e habilidades considerados importantes, dessa maneira, 

é de fundamental importância analisar os indicadores que se destinam a medir a aquisição 

desses conhecimentos e habilidades. Por outro lado, concordamos com Fernandes (p.2), 

que afirma que ser 

 

preciso  analisar  esses  indicadores  com  certo  cuidado.  

Os indicadores de resultado educacionais não são medidas 

perfeitas do que se pretende mensurar e, em vista da 

diversidade de objetivos da escola, são certamente 

incompletos, além do que dificilmente dão uma medida 

direta do trabalho das próprias escolas, pois os resultados 

obtidos pelo estudante dependem também das suas próprias 

características (condições socioeconômica, bagagem 

cultural, habilidades inatas etc.) e do contexto em que a 

escola está inserida (se a comunidade interage com a escola, 

etc.). 
 

Assim, é preciso enxergar tais indicadores com criticidade, verificando o que eles 

têm de base efetivamente sustentável para causar uma mudança nos caminhos da escola. A 

correção de rumos a partir dos indicadores deve ser feita de acordo com as possibilidades 

da escola, dentro de seus recursos materiais e técnicos, conforme a real capacidade de seu 

quadro docente frente às adversidades que sofrem. As metas de aprendizagem estipuladas 

pelos docentes/comunidade escolar, por isso, precisam ser do tamanho de suas 

possibilidades, computando as fragilidades que possuem frente aos contextos em que seus 

trabalhos pedagógicos são exercidos. 

A intenção da escola é a realização do direito à aprendizagem pelos alunos, mas 

sem se furtar à análise das condições materiais em que ele pode se verificar. 
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Secretaria de Estado de Educação do DF 

Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 
 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PP 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DA AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Resultados Educacionais 

 

 
 Verificar se  os 

educadores  estão 

realizando    a 

avaliação formativa 

de acordo com as 

Diretrizes 

Avaliativas   da 

SEEDF. 

 Acompanhar a 

frequência dos 

alunos. 

- Orientar todos 

os educadores

 nas 

Coordenações 

Coletivas sobre a 

importância 

 da Avaliação 

Processual. 

-Ampliar em 90% a 

participação dos 

estudantes na 

construção do 

conhecimento. 

- Zerar o número de 

alunos retidos 

devido ao nº de 

faltas. 

- Análise dos vários 

instrumentos 

avaliativos. 

 

 
- Conversa com os 

educadores nas 

coletivas. 

 

 
- Acompanhamento do 

Diário de Classe no 

tocante à frequência e 

avisar aos 

responsáveis pelo 

aluno o total de faltas. 

 

 

 

- Através de reunião com os 

professores. 

 

 
- Análise dos resultados 

apresentados pelos 

estudantes. 

 

 
Conversas com o Chefe de 

Secretaria e Professores. 

 

 
Equipe Gestora. 

 

 

 

 

 

 
 

Equipe Gestora. 

 

 
Chefe de Secretaria, 

Professores, SOE e 

Equipe Gestora. 

 

 
Durante o ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante o ano letivo. 
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11.1.3 - Gestão Participativa 

 

A LDB, em seu Art. 14, prevê que:  
 

“Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração 

da proposta político pedagógica da escola; II – participação 

das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou 

equivalentes” 

Dessa forma, é necessário fomentar condições para que os sujeitos históricos se 

coloquem frente às cotidianas demandas da escola em que estudam ou possuem filhos. 

Para tanto, acreditamos que devemos consolidar os mecanismos de participação 

comunitária dentro de nossa escola, seja no Conselho Escolar, conselhos de classes, 

associações de pais, etc. 

A democratização da escola implica em novas posturas frente a seus usuários, 

rompendo com processos centralizados de decisão, que, por vezes, causam estranheza e 

descontentamento ao público que a frequenta. 

A participação de todos os segmentos escolares nos processos de decisão, em 

quaisquer níveis, é fundamental para a partilha do êxito obtido junto aos alunos, e a 

mobilização para combater eventuais insucessos. A gestão centralizada torna a escola frágil 

em seu processo decisório, o que pode acarretar severos problemas na condução dos 

processos pelos quais é responsável. 
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Secretaria de Estado de Educação do DF 

Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 
 

 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DA AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Participativa 

 Garantir a 

participação do 

Conselho Escolar 

na Gestão da 

escola. 

 

 
 Fortalecer a 

participação das 

famílias na APM. 

 
- Conscientizar 

todos os membros 

 
- Promoção de 

reuniões mensais, ou 

 
Através de conversas com os 

membros nos dias 

 
Equipe Gestora e 

SOE 

 

da importância do quando necessário, determinados para as   

papel   de   cada um 
nas tomadas de 

para tomada de 
decisão, legitimando 

reuniões.  Durante o ano letivo. 

decisão. assim o processo da    

 Gestão Democrática.    

 

- Aumentar em 30% 

o número de 

colaboradores da 

APM. 

- Promoção de 

campanha, 

esclarecendo o papel 

da APM à comunidade 

escolar. 

Bimestralmente reunir com 

os membros para verificação 

da atuação da APM. 

 
Durante o ano letivo. 
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11.1.3.1 - Conselho Escolar 

 
Na Dimensão Participativa temo o Conselho Escolar que é o órgão colegiado 

responsável pela gestão da escola, em conjunto com a direção, representado pelos 

segmentos a comunidade escolar, pais, alunos, professores e funcionários. 

As funções do Conselho Escolar são: consultivas- quando é consultado sobre 

questões importantes da escola; deliberativa- quando aprova, decide e vota sobre assuntos 

pertinentes às ações da escola nos âmbitos administrativo, pedagógico e financeiro; 

normativa- quando elabora seu regimento, avalia e define diretrizes e metas de ações 

pertinentes à dinâmica do processo educativo, para um bom funcionamento da escola; e, 

por último, fiscalizadora / avaliativa- quando exerce o papel de controle, ficando 

subordinado apenas à ASSEMBLÉIA GERAL, fórum máximo de decisão da comunidade 

escolar. O Conselho tem em sua composição 05 (cinco) membros representados pelos 

segmentos da comunidade escolar assim contemplados, sendo 02 (dois) pais;01 (um) 

professor;01 (um) da carreira assistência. Vale acrescentar que o diretor é membro nato no 

Conselho Escolar. 
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GERÊNCIA RE L DE EDUCAÇ O BÁSICA 

 

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

 
EPGLIAONNAOL DDEEEANSÇINÃOODODPOLACNOONPSILEOLTHO OE CERSUCZOEILRAO R 

COORDENAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA CLASSE 708 NORTE 

MODALIDADE/ETAPA: SEGUNDO CICLO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

 

OBJETIVO GERAL: Aumentar a participação dos membros do Conselho Escolar nas atividades da Escola fomentando um ambiente democrático e 

participativo na Unidade de Ensino. 
 

 

NECESSIDADES 

E DEMANDAS 

PEDAGÓGICAS 

 

Mobilização da 

comunidade 

escolar. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Mobilizar todos os 

seguimentos do 

colegiado. 

 

 
Aumentar a 

participação      dos 

membros do 

Conselho Escolar 

nos eventos da 

escola. 

 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

 

Reuniões mensais 

ou quando 

necessário. 

Participação nos 

eventos e nas 

atividades da 

escola. 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

Equipe Gestora, 

Professores, 

Alunos, Servidores da 

Carreira Assistência e 

Comunidade em geral. 

 
 

PÚBLICO 

 

 
Toda 

comunidad 

e escolar. 

 
 

CRONOGRAMA 

 

 
Durante todo o ano 

letivo. 

 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 

Discutir as ações 

tomadas no 

decorrer de cada 

reunião com a 

equipe gestora, 

comunidade e 

professores. 
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Melhorar as 

relações 

interpessoais e as 

atividades 

pedagógicas da 

escola. 

 

 

 

 

Avaliar os projetos 

elaborados e em 

execução de todos 

os seguimentos da 

escola. 

 

 
Garantir a 

participação de 

todos os 

seguimentos para 

estabelecer 

parcerias entre a 

escola e a família. 

 

 
Garantir a 

implementação dos 

princípios da 

gestão 

democrática. 

 

 
Acompanhar os 

gastos das verbas 

públicas. 

 

 

 
Participação nas 

reuniões coletivas 

de todos os 

seguimentos da 

escola 

bimestralmente. 

 

 
Palestra/oficina 

para pais ou 

responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

Reuniões 

bimestrais para 

decidir o  que 

comprar com as 

verbas, com    o 

objetivo    de 

atender as 

demandas 

pedagógicas  e 

administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora, 

Educadores, 

Educandos, membros do 

Conselho Escolar e 

Comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Toda 

comunidad 

e escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante o ano letivo. 

 

 

 
Avaliação oral de 

cada encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Através de 

observações, 

Conversas 

informais com os 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

Através da análise 

dos balancetes. 
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11.1.3.2 - APM – Associação de Pais e Mestres 

 

É uma entidade sem fins lucrativos, que promove campanhas, arrecadações de 

donativos e mensalidades para apoiar a escola em suas necessidades, tais como: reparos, 

manutenção das instalações elétricas e hidráulicas, compra de materiais didáticos, materiais 

de limpeza, materiais de expediente, conserto de equipamentos, complementação da 

merenda, dentre outros. Recebe, aplica e presta contas dos recursos recebidos do Governo 

Federal e do Distrito Federal e arrecadações de campanhas e mensalidades dos associados. 

Sua Diretoria é eleita anualmente em assembleia e composta por pais ou responsáveis, 

professores e a diretoria da escola. A mensalidade atualmente é de dez reais. O pagamento 

das mensalidades não é obrigatório, mas extremamente necessário para a manutenção e 

melhoria da escola. Eventualmente haverá campanhas para um fim específico, sendo que 

estas campanhas não incluem a contribuição mensal. 

 

 
 

11.1.4 - Pessoas 

 
Escola e comunidade devem caminhar juntas em busca de uma efetiva 

aprendizagem dos alunos. O desafio cotidiano é manter ambas unidas em prol do coletivo. 

É furar a barreira do individualismo, das soluções personalistas para fazer do espaço 

escolar um lugar de permanente debate comunitário sobre as dificuldades colocadas à 

escolarização e as alternativas possíveis. 

A Proposta Pedagógica, particularmente, quando executado por todos os segmentos 

da comunidade escolar, tem mais chances de colher êxitos. Afinal, os erros e acertos são 

compartilhados, gerando novas responsabilidades coletivas. A Proposta Pedagógica 

constitui-se como uma mudança de paradigma, pois quebra a tradição autoritária de 

formular-se decisões unilaterais. Ele busca repensar as relações competitivas e autoritárias, 

típicas de uma sociedade que não conseguiu consolidar a democracia para se governar, e 

que ainda aposta na lei dos mais fortes impondo posturas e ações aos mais fracos. 

Comportamentos esses que vão na contramão de uma escola pública, de qualidade, gratuita 

e para todos. 
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 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

PALÇÃAONROEGDIOENAALÇDÃEOENPSIANRO ADOOPLDAENOSEPINLOVTOOLEVCIRMUZEENIRTOO DA P 

COORDENAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

P 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DA AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Pessoas 

 

 
 Promover ações 

que favoreçam a 

integração da 

comunidade no 

contexto escolar. 

 

 
 Oferecer 

instrumentos para a 

Avaliação 

Pedagógica do 

Semestre/   da 

Comunidade 

Escolar e Dia 

temático na escola. 

- Promover pelos  

- Realização de 

eventos onde a 

comunidade local seja 

convidada, para assim 

promovermos uma 

integração dela no 

contexto escolar. 

 

 

 

- Estabelecimento de 

instrumentos eficazes 

de avaliação que 

meçam o desempenho 

de todos os segmentos 

da instituição 

educacional. 

Confirmar ou não nos 

eventos a participação da 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Divulgação dos resultados 

numa reunião, após os 

mesmos serem tabulados e 

fazer uma reflexão do 

trabalho realizado. 

Equipe Gestora. Semestralmente. 

menos duas   

atividades  culturais 

durante o ano 

  

letivo.   

 

 

 
- Utilizar 100% dos 

dias previstos no 

Calendário Escolar 

para a avaliação dos 

segmentos da 

 

 

 

 
Equipe Gestora. 

 

 

 

 
Datas definidas no 

Calendário Escolar e 

divulgação um mês 

após a avaliação. 

instituição.   

 

 

 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 



56  

11.1.5 - Financeira 

 

 

PDAF – PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA 

 
O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF é uma verba 

do Governo do Distrito Federal e tem por princípio a autonomia da gestão financeira das 

Unidades Escolares de ensino público do Distrito Federal e das Coordenações Regionais de 

Ensino, nos termos de sua proposta pedagógica e do plano de trabalho. 

Esta verba é recebida através da APM (Associação de Pais e Mestres) da Unidade 

Escolar ou CRE, que é denominada Unidade Executora, onde deverá observar os princípios 

da moralidade, impessoalidade, isonomia, publicidade, eficiência e economicidade para 

aplicação dos recursos. 

Os recursos alocados ao PDAF são consignados na Lei Orçamentária Anual do 

Distrito Federal – LOA/DF, podendo ter sua origem em Lei de Créditos Adicionais. 

O valor repassado é calculado com base no número de alunos, de acordo com o 

censo escolar. 

A solicitação dos recursos do programa observará a programação estabelecida para 

implementação e execução do plano administrativo anual que engloba a proposta 

pedagógica e o plano de trabalho elaborado pela direção da Unidade Escolar, 

conjuntamente com membros da diretoria da Unidade Executora, aprovada previamente 

pelos órgãos deliberativos, sejam, o Conselho Escolar ou a Assembleia Geral Escolar. 

A utilização dos recursos do programa deverá assegurar a execução do plano 

administrativo anual que engloba a proposta pedagógica e o plano de trabalho, de acordo 

com a disponibilidade orçamentária, ou seja, despesas de custeio e despesas de capital. São 

considerados despesas de custeio: aquisição de materiais classificados como custeio, 

diversificados e necessários ao desenvolvimento de atividades administrativas e 

pedagógicas, estando em consonância com a PP, contratação de serviços de pessoa física 

ou jurídica para pequenos reparos ou instalações, aquisição de gás e outras despesas 

especificadas em Lei. São consideradas despesas de capital: aquisição de materiais 

classificados como permanentes ao desenvolvimento de atividades administrativas e 



57  

Pedagógicas, estando sempre em consonância com a PP, como por exemplo, aparelho de 

som portátil e TV. 

 
PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 

 
 

O PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola é uma ação governamental iniciada 

em 1995, que tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às 

escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e 

outras entidades sem fins lucrativos. 

O programa engloba várias ações e objetiva a melhoria da infraestrutura física e 

pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação 

básica. 

Todas as escolas públicas da rede distrital que possuam alunos matriculados na 

educação básica, de acordo com dados extraídos do censo escolar realizado pelo Ministério 

da Educação (MEC), no ano anterior ao entendimento, com unidades executoras 

cadastradas, têm direito aos recursos do PDDE. 

Os recursos do PDDE são destinados ao uso em benefício do aluno, para serem 

empregados na manutenção e desenvolvimento do Ensino, prioritariamente: 

I- Na aquisição de material permanente; 

II- Na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à 

manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar; 

III- Na aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da 

escola; 

IV- Na avaliação de aprendizagem; 

V- Na implementação de projetos pedagógicos; 

VI- No desenvolvimento de atividades educacionais. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO 

GPELRAÊNNCOIADREEGAIOÇNÃALODPEAEDRUACAOÇÃDOEBSÁESINCAVOLVIMENTO DA PP 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DA AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Financeira 

 

 
 Promover a gestão 

financeira     da 

escola de forma 

transparente     e 

participativa 

relativa     aos 

recursos repassados 

à Escola,  bem 

como  daqueles 

diretamente 

arrecadados. 

- Utilizar todos os 

recursos oriundos do 

PDDE e PDAF para 

melhoria da        parte       

física, 

administrativa e 

pedagógica da escola. 

 

- Realização  de 

reunião com o 

Conselho Escolar para 

verificação das 

prioridades. 

 

Verificação se foram sanadas 

as necessidades da escola, 

caso contrário, saber o por 

quê e traçar estratégias para 

viabilizar as compras. 

Conselho Escolar.  

Bimestralmente 

 - Apresentação 

posterior da Prestação 

  
Equipe Gestora. 

 

- Utilizar os recursos 
de Contas.   

Bimestralmente 

da APM em sua 
totalidade para 

    

complementação da 

merenda escolar e 

 Acompanhamento diário.  
Equipe Gestora. 

 

promoção de pequenos 

eventos e reparos. 
- Apresentação dos 

gastos através dos 

  
Durante o ano letivo. 

 balancetes.    
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11.1.6 - Administrativa 

 

 

Cuida da parte física (o prédio e os equipamentos materiais que a escola possui) e da parte 

institucional (a legislação escolar, direitos e deveres, atividades de secretaria). Suas especificidades 

estão enunciadas no Plano Escolar (também denominado Plano Pedagógico de Gestão Escolar, ou 

Proposta Pedagógica) e no Regimento Escolar. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

CPOLOARNDEONADÇEÃOARÇEÃGIOONPAALRDAE EONSDINEOSDEONPVLAONLOVPIILMOTEONETCORUDZAEIRPOP 

COORDENAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

OBJETIVOS 

Administrativa 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DA AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 Suprir a escola de 

materiais. 

- Adquirir os Acompanhamento direto. 

materiais 

necessários ao bom 

andamento 

atividades 

escolares. 

das - Realização de Equipe Gestora e Durante o ano letivo. 

reunião mensalmente Conselho Escolar. 

com 

Escolar. 

o Conselho 

 Manter em 

estado 

bom 

de - Verificar 

conservação a parte 

física da escola. 

a 

necessidade de 

obras/reparos, 

eatender 
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12 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 
Na Proposta Pedagógica a avaliação permite o acompanhamento das metas traçadas para atender 

às necessidades da instituição escolar. A PP necessita de um acompanhamento coletivo sistemático, a fim 

de que se possa verificar se o planejamento está adequado ao que se quer alcançar (metas propostas), 

identificar os objetivos que foram exitosos, quais as metas que não foram alcançadas, e quais 

ações/estratégias necessitam de redirecionamento, para o alcance da aprendizagem e formação dos 

futuros cidadãos. 

Assim, é preciso que o grupo estabeleça como pretende realizar o processo de avaliação e 

acompanhamento da PP, desde a sua elaboração. É preciso lembrar que a palavra avaliação remete à 

palavra valia, então a dimensão valorativa não escapa a analise sobre aquilo que executamos. Qual foi o 

valor de nosso trabalho pedagógico? As crianças se valeram do que foi ensinado? Cresceram? Os 

professores/as estão satisfeitos com os resultados de suas turmas e com a maneira que encaminharam o 

seu fazer pedagógico? E esses resultados impactaram na ANA ou no IDEB? Como foi a atuação dos 

serviços de biblioteca, SOE, EEAA, Sala de Recursos frente ao conjunto de alunos que atendem? O que 

as pessoas a frente deles gostariam de ver melhorado? 

Por outro lado, como se realizaram os serviços que auxiliam o ensino? A copa/cozinha? 

Conseguiu trabalhar sem atropelos? E a portaria? Os problemas com horários de alunos e de pais, nas 

entradas e saídas de turnos, foram superados? A secretaria conseguiu trabalhar com a celeridade 

necessária a alguns processos? O que faltou ao atendimento da comunidade que a procura? 

Cremos no processo de avaliação como elemento inerente à Proposta Pedagógica, pois através do 

mesmo é possível mensurar como mais rigor toda a Gestão Escolar. Inclusive no que diz respeito aos  

seus dispositivos democráticos. Como funciona o Conselho Escolar? É órgão decorativo ou atuante nos 

processos decisórios? E as reuniões pedagógicas? As suas decisões são executadas? E a relação 

professor-aluno? Consegue acompanhar o reivindicado pelos eixos transversais do Currículo em 

Movimento? E a relação dos auxiliares de ensino com os professores e alunos? É uma relação de 

corresponsabilidade com a função social da escola? Como a comunidade se coloca ao longo da 

escolarização de seus filhos? Participa dos debates sobre o fazer escolar? Participa somente das 

festividades? O que precisa melhorar nesse sentido? 

Assim, a avaliação deve ser uma prática verificada entre todos os segmentos escolares, até porque 

são muitos os atores envolvidos na imensa trama que é o fazer escolar. Obviamente, a gestão acaba por 

dirigir o processo avaliativo, mas este deve ser objeto de empenho de todos: auxiliares de ensino, 

comunidade, alunos e professores. 
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O melhor acompanhamento da execução da Proposta Pedagógica dependerá do esforço da 

comunidade escolar em estipular e construir seus recursos avaliativos, tanto do ponto de vista 

administrativo quanto pedagógico. Encarada como um instrumento de aperfeiçoamento, a avaliação da 

PP deve ser vista como um meio de retomar trabalhos não bem sucedidos, e verificar o trilhar onde o 

sucesso se verificou, a fim de que seja repetido. A revisão de metas pode ser um desejo do todo escolar, 

bem como, a construção de novas rotinas e projetos. 

A avaliação da PP significa a retomada do planejamento naquilo que foi e não foi concretizado. 

Não deve ser vista como um desabono a pessoas em particular, mas como um empenho coletivo de ver a 

unidade de ensino crescer a partir da correção de seus erros e equívocos, sem que se despolitize. Ao 

contrário, a unidade de ensino deve verificar óbices estruturais que impedem que exerça seu papel com 

mais rigor. E seguir seu plano em cima de sua capacidade de realização, mobilizando-se em prol de seus 

interesses caso considere necessário. 

 

 

13 – PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
O trabalho com projetos traz uma dinamicidade para a escola como um todo, principalmente para 

alunos e professores. Os primeiros saem da condição de meros receptores de informação, para a condição 

de criadores de inventos. O esforço é para que os projetos levem o aluno para um mundo de descobertas, 

onde a ciência faça mais sentido, bem como os passos que permitem a ela existir. Aprender a selecionar, 

organizar, priorizar elementos e analisá-los, entre outras possibilidades, é função do projeto, seja qual for 

a área em que estiver inserido. A construção do projeto, sua execução e a partilha de seus resultados, dão 

aos alunos a visão de processo, fundamental para construir grandes e pequenos engenhos. Além de 

trabalhar a ideia de tempo: do planejamento, da execução e da avaliação dos resultados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS 

ESPECÍFICOS  



 

Quadro para Síntese dos Projetos Individuais, em Grupos e ou Interdisciplinares Desenvolvidos na Escola 

 
PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES  PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO E NO 

PROJETO 
A Informática como ferramenta 

auxiliar no processo de 
aprendizagem romovendo a 

interdisciplinaridade 

Reconhecer o computador 
como uma ferramenta 

transformadora do processo 
de ensino aprendizagem 

Apresentação dos componentes 
do computador. 
- Uso do laboratório para jogos e 
atividades educativas, visando o 
desenvolvimento psicomotor e 
questões de lateralidade. 
- Uso de jogos educativos 
disponibilizados no site 
jogoscedirmaregina.webnode.com 

-Uso da ferramenta scratch e 
appinventor para o 

desenvolvimento do trabalho 
interdisciplinar 

Profª.: Aline Teles Cristalino Além do desenvolvimento das 
habilidades computacionais 

espera- se que os participantes 
descubram novas formas de 

ensinar e de aprender, 
conhecendo novas ferramentas 

e meios de construir o 
conhecimento 

VIVES - VIVENDO VALORES 
NA ESCOLA ENA SOCIEDADE 
– PROJETO DA ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

Propiciar situações de 
vivências, análise e reflexões 
que possibilitem a mudança 

de comportamentos levando a 
uma convivência harmoniosa 

e saudável no ambiente 
escolar, familiar e social e 

consequentemente a 
aprendizagem prazerosa em 

meio à diversidade 
educacional 

Os VALORES serão trabalhados 
em todos os espaços da escola e 
em sala de aula, de forma 
interdisciplinar. Os temas serão 
apresentados pela Coordenadora 
Pedagógica e/ou  pela  pedagoga 
da Equipe Especializada de Apoio 
a Aprendizagem, para todas as 
turmas mensalmente ou 
bimestralmente 

Genilde Falcão 
Pedagoga/Orientadora 

Educacional 

A avaliação do projeto será 
feita através de observações e 

entrevistas com os 
profissionais, estudantes e 

familiares ao final do ano letivo 
ou quando necessitar. 

RECREIO DIVERTIDO– 
PROJETO DA ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

Proporcionar momentos de 
alegria e descontração com o 
brincar, o jogar e o exercitar 
com movimentos moderados 
no intervalo do recreio. 
►Promover a 
socialização/interação entre 
as crianças. 
►Recriar brincadeiras, jogos e 

brinquedos que levam a 
criança a ter um convívio 

harmônico e criativo no seu 
dia a dia na escola. 

- Destacar um monitor em cada 
turma com a responsabilidade de 
pegar e entregar os materiais do 
Recreio Divertido. 
-Conferir os materiais na 
presença de cada monitor para 
evitar perdas e estragos dos 
mesmos. 
- Monitorar as atividades que 
estão sendo desenvolvidas 
- incentivar as criança a uma 
reflexão sobre  questões  de 
conflitos. 
- Determinar cronograma para a 
utilização dos brinquedos 

Genilde Falcão 
Pedagoga/Orientadora 

Educacional 
 

A avaliação será feita em um 
processo de modo contínuo 
cotidianamente ouvindo os 
educadores e educando e 
através de observações 
diárias. 



 

 
PROJETO: LER É VIVER 
BIBLIOTECA VINÍCIUS DE 
MORAES 2019 

Incentivar atividades de 
leitura, escrita e 
pesquisa a partir de 
uma biblioteca 
organizada com 
diferentes gêneros 
literários e recursos 
coadjuvantes. 

-Organização do acervo, 
recebimento de livros didáticos e 
distribuição às turmas.  
- Apresentação das normas de 
utilização do espaço físico da 
biblioteca e de utilização dos 
livros didáticos e literários. 
 -Empréstimo dos livros literários. 
- Realizar atividades visando a 
ampliação do acervo literário 
através de doações pela 
comunidade escolar.  

- Professoras readaptadas:  
Elice e Andrea, e demais 
professores, coordenadores e 
gestores. 

Ocorrerá durante todo o ano, 
por parte dos estudantes, 
professores e comunidade 
escolar, seja por meio de 
relatos durante as 
coordenações coletivas, 
questionário ou pela 
participação dos citados no 
projeto proposto. 
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Projeto: 
 
 
 
 
 

 

A Informática como ferramenta 

auxiliar no processo de 

aprendizagem promovendo a 

interdisciplinaridade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 
 

Profª.: Aline Teles Cristalino 



67  

 

APRESENTAÇÃO 
 

A Escola Classe 708 Norte possui um laboratório de informática contendo 15 

computadores adquiridos por meio do pregão 23/2008 da marca positivo contendo o Linux 

Educacional, versão 4.0. Esse projeto pretende utilizar esse laboratório para o 

desenvolvimento de atividades que auxiliem o processo de aprendizagem por meio do 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares. 

Para isso a informática será levada para todo o contexto escolar, evitando estar presa 

em um horário fixo e sob a responsabilidade de um único professor, propiciando o processo 

de desenvolvimento da escola como um todo e fortalecendo o processo pedagógico. 

Segundo: GALLO- (1994) “A organização curricular das disciplinas coloca-as como 

realidades estanques, sem interconexão alguma, dificultando para os alunos a compreensão 

do conhecimento como um todo integrado, a construção de uma cosmovisão abrangente que 

lhes permita uma percepção totalizante da realidade.”, e, nesse contexto, a informática seria 

uma possível ferramenta para promover a interdisciplinaridade e oferecer meios para que as 

disciplinas possam se relacionar e propiciar essa percepção total da realidade. 

Mas para que a interdisciplinaridade seja concretizada a escola deve ter um 

profissional que além do conhecimento técnico das funcionalidades e das ferramentas 

oferecidas pelo computador, tenha também envolvimento com o processo pedagógico para 

fazer assim o link entre as potencialidades da ferramenta e os conteúdos trabalhados. Esse 

profissional deverá ter uma visão abrangente dos conteúdos disciplinares e estar atento aos 

projetos pedagógicos das diversas áreas, verificando sua contribuição, além de conhecer o 

projeto pedagógico da escola. Além disso, esse profissional deve ter experiência em sala de 

aula e conhecer diferentes abordagens de aprendizagem e mostrar para o professor que o 

Laboratório de Informática pode e deve ser extensão de sua sala de aula e que possibilita 

novas formas de aprendizagem. 

Com a existência desse profissional, de um bom projeto interdisciplinar, do laboratório 

de informática em perfeitas condições de funcionamento, e da cooperação de todos os 

profissionais da escola, incluindo a direção, que deve oferecer os meios para a realização do 

trabalho, a informática será uma ferramenta transformadora e auxiliará na construção do 

conhecimento colaborativo, com meios criativos e inovadores. 
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PROBLEMATIZAÇÃO/MOTIVAÇÃO 
 

A educação precisa estabelecer comunicação com a realidade de cada aluno e o uso da 

informática pode propiciar essa ligação entre realidade e conteúdo. Para isso deve-se utilizar 

essa ferramenta da maneira correta, oferecendo softwares, jogos e ferramentas para que os 

conteúdos sejam vistos de forma ampla e complexa, trazendo significado para o estudante. 

Esse projeto visa a utilização da informática como uma ferramenta que possa 

modificar a aprendizado do aluno, propondo novas maneiras de construção do conhecimento 

procurando o desenvolvimento do aluno como um todo, trabalhando com seus próprios 

interesses, instigando a curiosidades sobre os temas e estimulando a criatividade. 

ESCOLHA DO TEMA GERADOR 
 

Com a globalização do conhecimento e da informatização presente em nosso dia-a-dia, 

é possível utilizar esse conhecimento para trabalhar os conteúdos pedagógicos, levando o 

aluno a analisar os acontecimentos da sociedade e do mundo, construído uma educação 

voltada para a realidade atual e para o mercado de trabalho que a cada dia exige mais 

conhecimentos de informatização. 

A informática já chama a atenção por seu potencial de criar o interesse do aluno em 

conhecer a máquina, seu funcionamento e como os processos são constituídos. Devemos 

aproveitar essa curiosidade para despertar o interesse em conhecer os processos e as 

disciplinas, relacionando-as à solução de problemas reais por meio do desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares. 

PÚBLICO ALVO 
 

Alunos do ensino fundamental – Anos Iniciais 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Considerando a realidade atual dos alunos da educação básica é notável um 

desinteresse e afastamento da escola, pois essa é distante da realidade. A informática pode 

fazer o link entre as diferentes disciplinas e propiciar uma construção de conhecimento 

diferenciada, de forma colaborativa e criativa, despertando um interesse real pelo conteúdo. 

Cabe aos professores se apropriarem dos mecanismos oferecidos pelas ferramentas 

tecnológicas para que o aluno usufrua das variedades de atividades que possam ser 

desenvolvidas, ampliando seus conhecimentos e possibilidades de trabalho. C 

Esse projeto pretende apresentar aos professores que os recursos tecnológicos podem 

ser usados de forma natural e que a ferramenta oferece possibilidades de trabalho 

interdisciplinar por meio do desenvolvimento de atividades, projetos, jogos, animações, 

apresentações, filmes e trabalhos que propicie a aprendizagem através da discussão e 

simulação de situações reais. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 
 
 

Reconhecer o computador como uma ferramenta transformadora do processo de ensino 

aprendizagem. 

Objetivos Específicos: 
 
 

Operar de forma natural o computador 

Reconhecer os componentes do computador. 

Utilizar softwares e ferramentas educativas. 

Desenvolver atividades colaborativas. 

Estimular a criatividade. 

Conscientizar professores da importância da utilização do computador como ferramenta de 

aprendizagem. 

Implementar jogos, apresentações, histórias em quadrinhos e animações. Atribuir 

significado aos diferentes conteúdos. 

Combinar conteúdos e estratégias para solução de problemas reais. Resolver 

situações problemas com a utilização de ferramentas tecnológicas. Desenvolver 

projetos em grupo. 

CONTEÚDOS 
 

O conteúdo de informática é formado pelos componentes dos computadores e suas 

funcionalidades. A diferenciação entre hardware e software, o funcionamento físico e lógico 

da ferramenta, assim como sua história. Será trabalhado o conceito de sistema operacional e 

apresentado os principais sistemas utilizados e suas semelhanças e diferenças. 

 

Serão desenvolvidas atividades com as ferramentas disponíveis no Linux Educacional 

que serão selecionadas de acordo com a série/conhecimento de cada turma. O pacote Libre 

Office será trabalhado com as ferramentas writer, calc e impress que serão utilizadas para o 

desenvolvimento de trabalhos de outras disciplinas, como história, geografia, química, física, 

etc. 
 

A ferramenta Scratch/AppInventor será apresentada para alunos e professores, sendo 

que os alunos deverão conhecer suas funcionalidades básicas para desenvolvimento do 

trabalho interdisciplinar. Além desses conteúdos focados na informática, conteúdos 
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diversificados serão trabalhados e estarão relacionados a atividade a ser desenvolvida e das 

disciplinas que farão parte do desenvolvimento de cada trabalho. 

A ferramenta scratch permitirá que as disciplinas de matemática, português, artes e 

ciências sejam trabalhadas de forma conjunta por meio do desenvolvimento de animações, 

histórias em quadrinhos e vídeos. A matemática será trabalhada por meio da utilização do 

plano cartesiano, dos ângulos e noção espacial. O português por meio do desenvolvimento 

da narração dos projetos, dos diálogos nas histórias em quadrinhos e/ou da história dos 

vídeos. A arte faz parte do desenvolvimento de todos os projetos por meio do trabalho com 

as cores, diferentes visões, espaços e histórias. 

 

 

 
METODOLOGIA 

 

As metodologias serão diferenciadas para cada ciclo da educação, entretanto os 

encontros iniciais serão para apresentação da ferramenta e descrição dos componentes e do 

funcionamento do computador, sua composição, a diferenciação entre hardware e software, 

sistemas operacionais e apresentação das regras de comportamento no laboratório de 

informática. Após esses encontros inicias cada ciclo desenvolverá atividades selecionadas e 

adequadas para as séries envolvidas. 

A Os estudantes utilizarão o laboratório para jogos e atividades educativas, visando o 

desenvolvimento psicomotor e questões de lateralidade. Já os anos iniciais do ensino 

fundamental utilizarão jogos educativos disponibilizados no site 

jogoscedirmaregina.webnode.com e desenvolverão atividades nas ferramentas disponíveis 

no Linux educacional, além de utilizar o writer do Libre Office para reconhecimento do 

teclado. Utilização da ferramenta scratch e appinventor para o desenvolvimento do trabalho 

interdisciplinar. 

Os conteúdos de informática serão trabalhados com o desenvolvimento de atividades 

práticas e teóricas em encontros semanais em sala de aula e no laboratório de informática 

pelo próprio professor de informática. 

 

Por meio de reuniões do professor de informática com os professores de diferentes 

disciplinas serão apresentadas as potencialidades que o computador pode oferecer para o 

desenvolvimento de diferentes linhas de trabalho interdisciplinar. 

CRONOGRAMA 
 

Considerando o grande número de turmas e alunos que serão atendidos, as aulas serão 

semanais com duração de 45 minutos. As atividades com a educação infantil serão  

realizadas no laboratório de informática para utilização de jogos e reconhecimento do 

computador quando este estiver disponível. 
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Todos os ciclos serão iniciados com a descrição e apresentação dos componentes do 

computador constatado que muitos estarão tendo o primeiro contato com a ferramenta e 

desconhecem sua composição e seu funcionamento básico. 

Abaixo segue o cronograma anual: 
 

 
Informática para Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Como Onde Quando 

Apresentação dos componentes do 
computador e suas funcionalidades. 
Apresentar as peças e como elas se 
comunicam. 
Abrir um computador e permitir que os 
alunos enxerguem seu funcionamento. 
Diferenciar Hardware e software. 
Apresentar a história do computador e 
relacioná-lo às guerras e ao 
desenvolvimento tecnológico. 
Filme: Além das Estrelas 

Sala de aula e 
laboratório de 
informática. 

Março a abril 

Apresentar os sistemas operacionais e 
seu funcionamento básico. Apresentar 
as principais funcionalidades de um S.O 
e as diferenças entre os mais utilizados. 
Filme: Arquivo X – Inteligência Artificial 

Sala de aula e 
laboratório de 
informática. 

Abril a maio 

Apresentação da ferramenta scratch e 
elaboração de pequenos jogos para 
conhecer a ferramenta. 
Apresentação do conceito de 
programação de forma simples. 
Filme: O triunfo Dos nerds 

Sala de aula e 
laboratório de 
informática. 

Maio a julho 

Treino das funcionalidades do scratch 
por meio do desenvolvimento de 
atividades simples em dupla. 
Desenvolvimento teórico de um projeto 
interdisciplinar com história, 
matemática, geografia, ciências, 
português, inglês e artes com a 
utilização da ferramenta scratch. 
Deve-se dividir a sala em grupos e 
distribuir diferentes trabalhos no scratch 
para cada grupo. 
Filme: Animação a ser escolhida 

Sala de aula e 
laboratório de 
informática. 

Agosto a setembro 
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Treino das funcionalidades do Scratch 
por meio do desenvolvimento de 
atividades simples em dupla. 
Passos iniciais para o desenvolvimento 
de um projeto interdisciplinar com 
história, matemática, geografia, 
ciências, português, inglês e artes com 
a utilização da ferramenta Scratch. 

Sala de aula e 
laboratório de 
informática. 

Setembro a outubro 

Desenvolvimento de um projeto 
interdisciplinar com história, 
matemática, geografia, ciências, 
português, inglês e artes com a 
utilização da ferramenta Scratch. 

Sala de aula e 
laboratório de 
informática. 

Outubro a novembro 

Apresentação dos projetos 
desenvolvidos com a ferramenta e do 
que foi aprendido com sua utilização. 
Deverão ser apresentados os 
conteúdos de cada disciplina e como 
foram utilizados dentro do projeto. 

Sala de aula e 
laboratório de 
informática. 

Novembro a dezembro 

Quem Com o quê Aprendizagens que se 
pretende alcançar 

O professor de informática deve 
desenvolver junto com os professores 
de outras disciplinas. 

Softwares 
disponíveis no 
Linux 
educacional, 
ferramentas de 
escritório do 
pacote libre Office 
e acesso a 
internet 

Além do desenvolvimento das 
habilidades computacionais espera- 
se que os participantes descubram 
novas formas de ensinar e de 
aprender, conhecendo novas 
ferramentas e meios de construir o 
conhecimento. 

 

BIBLIOGRAFIA/REFERÊNCIAS: 
 

- Os slides utilizados no trabalho serão desenvolvidos pelo professor de informática e serão 

diversificados de acordo com o tema trabalhado em cada período. 

- Tutorial de Linux Educacional Básico 5.0. 

Disponível em: http://linuxeducacional.com/mod/url/view.php?id=1093 
 

 

- Apostila básica do Libre Office – Gratuita – Disponível em: 
http://www.pm.pa.gov.br/sites/default/files/files/libre-office-para-leigos.pdf 

 

-Manual do Scratch que traz desde os conceitos iniciais ao desenvolvimento de jogos, 

animações e vídeos complexos. Disponível em: 

http://www.scratchbrasil.net.br/index.php/materiais/tutoriais.html 

http://linuxeducacional.com/mod/url/view.php?id=1093
http://www.pm.pa.gov.br/sites/default/files/files/libre-office-para-leigos.pdf
http://www.pm.pa.gov.br/sites/default/files/files/libre-office-para-leigos.pdf
http://www.pm.pa.gov.br/sites/default/files/files/libre-office-para-leigos.pdf
http://www.scratchbrasil.net.br/index.php/materiais/tutoriais.html
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- Tutoriais on-line do LibreOffice desenvolvidos pela Universidade Federal 

do Paraná e disponibilizados gratuitamente em: https: 
 
 

- Tutoriais on linde do scracth disponíveis gratuitamente no youtube na 

própria da página da comunidade scratch: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIIi4J5T6E4 

www.scratchbrasil.net.br/index.php/materiais/tutoriais.html 

 

- Filmes, animações e séries disponíveis na internet que estejam 

relacionados aos conteúdos trabalhados. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

O acompanhamento será feito em todos os encontros, observando 

aspectos como dedicação, trabalho e envolvimento com o projeto. Além disso, 

serão propostos exercícios avaliativos para cada etapa, além de um 

acompanhamento das atividades de cada disciplina, esperando-se uma 

melhoria no desempenho do estudante, que deverá ser observado pela possível 

variação em suas notas. 

As atividades desenvolvidas serão acompanhadas por meio da 

observação e resolução de exercícios envolvendo o conteúdo de informática, 

além de análise dos debates promovidos ao final de cada tópico. Ao término 

do projeto, este será apresentado a todos os grupos participantes, e a 

apresentação deverá conter os tópicos de cada disciplina trabalhada, o 

conhecimento envolvido em cada etapa e o que foi aprendido com o 

desenvolvimento do projeto. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA e VALENTE, Núcleo de Informática Aplicada à Educação - NIED /PUC-SP: visão 

analítica da informática na educação no Brasil: a questão da formação do professor. 

Disponível em acesso em 03/05/2007. Próprio 
 
 

FRÓES,Jorge R. M.Educação e Informática: A Relação Homem/Máquina e a 

Questão da Cognição - 

http://www.proinfo.gov.br/biblioteca/textos/txtie4doc.pdf 

GALLO, Sílvio (1994). Educação e Interdisciplinaridade; Impulso, vol. 7, nº 16. 

Piracicaba: Ed. Unimep, p. 157-163. 

GOUVÊA, Sylvia Figueiredo-Os caminhos do professor na Era da Tecnologia - Acesso 

Revista de Educação e Informática, Ano 9 - número 13 - abril 1999. 

https://www.youtube.com/watch?v=wmaSDKy3kjI
https://www.youtube.com/watch?v=SIIi4J5T6E4
https://www.youtube.com/watch?v=SIIi4J5T6E4
http://www.scratchbrasil.net.br/index.php/materiais/tutoriais.html
http://www.scratchbrasil.net.br/index.php/materiais/tutoriais.html
http://www.proinfo.gov.br/biblioteca/textos/txtie4doc.pdf
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Introdução 
 
 
 

Os valores motivam o comportamento e a atividade humana, sendo fonte de energia que  

mantém a autoconfiança e a objetividade. Na maioria dos países, os povos são influenciados pela 

ideologia materialista que cria uma cultura de acúmulo, posse, egoísmo e ganância. Os valores 

autênticos perdem o brilho da verdade e a força para sustentar e preservar uma cultura digna do 

ser humano. Essa distorção de princípios é uma das causas da crise em que vivemos no mundo 

moderno, marcado pela inquietação, insegurança e ausência de paz. 

A violência, os comportamentos negativos, a desagregação da família, as desigualdades sociais 

são alguns dos resultados visíveis de uma época marcada pela inversão de valores. 

Este quadro indica a necessidade de reformarmos nosso comportamento e temos que resgatar a 

harmonia no planeta Terra. 

A família, os amigos, a mídia e várias outras fontes transmitem informações contraditórias, 

apresentando às crianças e aos jovens um mundo fragmentado e desolado. Baseado neste 

contexto, as instituições de ensino enfrentam grandes dificuldades, na tarefa de orientar seus 

alunos e ajudá-los a juntar as peças desse enorme quebra-cabeça. E isto é uma tarefa difícil. 

A escola é, hoje, o local onde se aprende cada vez mais sobre o universo físico, e muito pouco 

sobre o mundo interior e subjetivo. Com a crescente informatização, a tendência é aumentar o 

conteúdo informativo, em detrimento do formativo, o que é um fator preocupante, pois se 

constata que essa é a principal função da escola. 

A vida da criança e do adolescente se faz por meio de trocas. Nesta fase, o contato diário com 

valores positivos é imprescindível. Os jovens devem saber adaptar-se ao processo gradual de 

transformação durante o período de crescimento. 

É importante que sejam orientados para avaliar suas dúvidas e desejos. Precisam ter consciência 

de que seu organismo sofre uma espécie de “metamorfose”, o que assinala a perda da infância. 

Os jovens terminam absorvidos pelo fluxo das atividades e responsabilidades, dentro e fora da 

escola, pois cedo, principalmente nas camadas mais pobres, inicia-se a chamada luta pela 

sobrevivência. 
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“Em um campo de golfe na Austrália, dois trabalhadores – um velho e outro na faixa dos 20 anos 

– fizeram uma aposta. Quem cortasse mais grama e capim em oito horas de atividade pagaria o 

jantar, com direito a escolher o prato. 

O jovem, com seu facão recém-adquirido, tinha certeza da vitória. Ambos se atiraram ao trabalho. 

O moço movimentava-se com toda a energia de que dispunha, enquanto o velhote mexia-se 

devagar e, de vez em quando, parava. 

Ao final do dia, foram avaliar a produção que se amontoava por uma grande extensão do campo. 

O próprio desafiante fez a conferência. Ele havia cortado 35 feixes, enquanto o velhote chegara à 

marca dos 42. Surpreso e com certa irritação, o jovem indagou: 

- Como foi que conseguiu essa proeza, se parou tantas vezes para descansar? 

 
- Descansar, não, filho. Parei quatro ou cinco vezes para botar o fio do meu aço igual ao de uma 

navalha. Com ele, bem amoladinho, o trabalho ficou mais leve.” 

Em tudo que fazemos há um fio que é o elemento facilitador do nosso trabalho. Quando se trata 

de seres humanos, fio equivale à consciência, à postura mental correta, que remove as barreiras e 

possibilita o fluir de relações diretas, positivas e afetuosas. 

Se nos preocuparmos apenas com as técnicas, e esquecermos aqueles que as projetaram, 

estamos desprezando o criador, o inventor e, na maioria das vezes, esse esquecimento 

contribuirá para a diminuição de resultados. Por isto, precisamos nos conhecer o melhor possível. 

Conhecer é respeitar-se. 

Somos a combinação de duas realidades: o ser – a consciência, o metafísico e o corpo, a estrutura 

física. Há dois níveis de percepção que uma pessoa pode ter sobre si mesma. 

A mais comum visa somente o corpo, ressaltando aparência física, raça, nível cultural,  

inteligência, sexo. Neste estágio de consciência, qualquer ação será passageira, superficial e 

desprovida de auto-realização, porque a identificação com a matéria afasta a pessoa de 

patamares mais elevados na relação consigo própria. Ela passa a ficar presa ao aparente e as 

ideias preconceituosas que deturpam a realidade, provocando tristeza e desconforto. A energia 

da matéria é diferente da energia espiritual, em que o pensamento está inserido. Mesmo que as 

ações desempenhadas sejam consideradas boas, se o estado de consciência não é correto, não 

está afiado, sentimentos negativos interferirão, em algum momento, criando desânimo e 

insatisfação naquilo que fazemos. 
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O outro nível de consciência, menos comum, desenvolvido por aqueles que praticam exercícios de 

interiorização e meditação, é a percepção de si mesmo como um ser metafísico e sutil. Neste 

estado, ao contrário do anterior, por haver consciência, uma energia superior e qualidades mais 

elevadas e refinadas como amor, compreensão, paz, harmonia, têm campo para se expressarem. 

De outra parte, estes sentimentos são os facilitadores de qualquer trabalho. 

Quando pessoas se encontram nesta percepção sutil de si mesmas, as barreiras e diferenças se 

rompem. 

Na forma energética, todos são iguais em potencial e o amor pode se manifestar facilmente. As 

ações, mesmo as mais simples, desenvolvidas com energia de alta qualidade, trazem grande 

prazer durante o processo de sua realização. 

Quando o orientador promove, em todos os encontros, a autoconsciência, tudo flui facilmente. 

Por isto, antes de iniciar qualquer tarefa, torne-se consciente de quem é você, sintonize-se e faça 

o que deve ser feito. O tempo despendido para este ajuste será valiosamente recompensado. 

Para isto, alguns momentos de auto-observação são fundamentais antes de qualquer atividade. 

Ao focalizar as negatividades, repetidamente, as aulas se tornam comuns e cansativas. Por isto, 

uma regra de grande ajuda é destacar sempre os valores positivos. 

Falar muito sobre algo ruim, mesmo que para corrigir, acaba tendo efeito de reforço. Por 

exemplo: quando uma criança faz algo errado, em vez de dirigir-se a ela publicamente, 

evidenciando seu erro, dirija-se a outra que esteja certa e chame a atenção do grupo para ela. 

Geralmente o objetivo da travessura é chamar atenção para si, e, com este tipo de atitude, o jogo 

não só se desfaz como também se inverte. Isto não significa que o professor deva ficar omisso em 

relação ao erro. Em alguns casos, se a criança realmente não conseguir por si só reverter o 

processo, outro método é dar a ela destaque; mas não pelo erro, e sim por algo positivo da sua 

personalidade, desvalorizando a transgressão. 

Alguns atos corretivos e conversas particulares são muito benéficos, desde que o professor 

consiga se manter emocionalmente distanciado e sem irritabilidade. Quando algum aviso ou 

critica são feitos em tom acusatório, o aluno se torna muito resistente. 

Devem ficar claro para professor e aluno que o ruim é as negatividades, e não as pessoas. É 

importante que o educando se sinta amado no momento da correção. 
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Ao compartilhar situações de correção com a turma, todos compreenderão que o ato corretivo 

não tem a finalidade de gerar sofrimento, mas, ao contrário, é um auxilio para eles próprios se 

libertarem daquilo que os angustia. 

A criança e o jovem geralmente são subestimados em excesso, no que diz respeito à sua 

compreensão intelectual. Os adultos, até mesmo por ignorância, não mostram o sentido e a 

intenção das suas atitudes em relação a elas, e isto também gera rejeição à correção. 

A partir de certa idade o educando pode e deve avaliar conscientemente seus atos e corrigi-los, se 

for encaminhado para isto. Esta prática de auto-avaliação permitirá que o aluno perceba seu 

desempenho nas atividades escolares, tornando-se assim, mais participativo no processo da 

aprendizagem. 

Deve haver o cuidado de nunca comparar personalidades, trabalhos e maneiras diferentes de 

apreender o mundo. A diversidade faz parte do cenário da existência. 

A expectativa de um comportamento padrão e uniforme muitas vezes descarta a possibilidade de 

encaminhar educandos que apresentem desvios de comportamento, fazendo com que percam a 

esperança em si mesma, pois foram ressaltadas suas fraquezas. 

O professor que deseja renovar a forma de ver seus alunos deve primeiro, trabalhar consigo a 

percepção do seu próprio valor. Todo ser humano é bom, perfeito e virtuoso em essência. 

As negatividades não devem ser vistas como verdade, nem para si, nem para os outros. 

 
Algumas crianças e alguns jovens fazem dos personagens maus (“bad boy”/”bad girl”) seus ídolos, 

porque eles parecem espertos. A criança e o jovem de hoje não são atraídos pelo bonzinho e 

bobo. 

O professor deve mostrar que sabe da existência do mal, até mais do que os alunos, porém optou 

inteligentemente pelo bem. 

O educando deve concluir e interiorizar por si que a verdadeira esperteza é ser bom, pois isto é o 

que traz felicidade. E que ser pacífico não é ser passivo, ao contrário, é ser ativo na criação de um 

mundo melhor. 

A origem etimológica da palavra “educar” é colocar para fora. Pôr para fora, nada mais é do que, 

o exercício do despertar das qualidades, valores originais do ser, bem como a criação do ambiente 

propício para o seu desenvolvimento. 
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Se partirmos do pressuposto de que o educando não tem paciência, boas maneiras, organização, 

etc., e que cabe ao educador criar estas qualidades nela, o trabalho será extremamente estafante 

para ambos, porque a premissa inicial é negativa. Mas se, em vez disto, o educando é visto como 

um ser rico internamente, que possui em si todas as qualidades mais belas, como amor, paz, 

harmonia, etc., só caberá ao educador despertar essas qualidades através de uma estimulação 

constante, com confiança no que há de melhor nela. Esta percepção, que parte de um princípio 

positivo, gerará nova energia fluindo do professor para o aluno numa relação de respeito, amor e 

cumplicidade. O educando precisa ser relembrado do que ele é, como ser originalmente cheio de 

qualidades e este relembrar deve ser reforçado na forma da correção de um erro. Por exemplo, 

jamais afirmar algo negativo que o aluno expresse como a sua verdade: Você é teimoso! – Você é 

desastrado! Mas, ao contrario, questionar com ele: - Onde está o amor que existe dentro de 

você? Ou – Onde está a sua paz? 

Neste momento o educando buscará o seu melhor e isto o auxiliará na construção de sua 

autoestima. 

Sempre que houver tempo, atenção especial deverá ser dada a cada educando individualmente. 

Se não há proximidade pessoal, o laço afetivo é fraco, e sem afetividade o educando não  

responde bem às propostas. Na sala de aula, uma palavra, um gesto de atenção e preocupação do 

professor com o bem-estar do aluno é muito eficiente. É uma postura interna que virá da 

percepção do valor de cada ser e de sua beleza interior. 

Outra ideia é fazer uma reunião em círculo com a turma e dedicar algum tempo para elogiar cada 

aluno, ressaltar algo de positivo em cada um deles. Se isto for sempre repetido, os alunos 

passarão a ver coisas boas nelas mesmas tanto quanto nos outros alunos e irão expressá-las. Estas 

afirmações também podem ser escritas em um livro especial para isto. As pessoas adoram  

quando vêem suas qualidades valorizadas e com isto elas tendem a repetir estas ações mesmo 

que não haja recompensa para elas. 

 
 

“Não tenhais medo da incompreensibilidade até de sentenças inteiras. A vossa 

fisionomia, a entonação de vossa voz e o desejo intuitivo e amoroso dos discípulos 

compreenderem deixará uma metade clara, e o tempo fará com que 

compreendam a segunda”. 
 

Jean Paul. 
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O melhor ensinamento é o exemplo. As palavras se perdem no ar, porque são abstratas, 

mas os registros das ações, não; estes ficam impressos na consciência e certamente serão 

reproduzidos pelos jovens, em algum momento. 

O professor deveria estar atento para não fazer nada que não possa ser reproduzido pelo 

aluno. Evitar falar alto para pedir silêncio, por exemplo. A busca de uma coerência interna 

e externa entre o discurso e a prática é fundamental. 

“Duas palavras mágicas caracterizam a maneira pela qual a criança se relaciona 

com o mundo: Imitação e exemplo. Tudo o que acontece no seu ambiente físico a 

criança imita. Devemos considerar ambiente físico em sua acepção mais ampla, 

nele incluindo não só o que se passa materialmente ao redor da criança, mas tudo 

que ocorre, e seus sentidos percebem e que, a partir do espaço físico, é suscetível 

de agir sobre ela. Isso inclui todas as ações morais e imorais, inteligentes e tolas 

que a criança possa perceber. 

Não são as sentenças morais nem os ensinamentos da razão que atuam nesse 

sentido sobre a criança, mas apenas aquilo que os adultos fazem ao seu redor de 

maneira visível. 

Alguns dos estímulos têm efeito modelador sobre a criança, como a alegria 

provocada pelo ambiente, e, dentre este, os rostos alegres dos educadores, com 

um amor antes de tudo sincero, nunca forçado. Tal amor permeia calorosamente 

todo o ambiente. Quando pode imitar tais exemplos sadios, em uma atmosfera de 

amor, a criança se encontra no seu espaço adequado. 

A vida flui diretamente do educador para seu aluno e vice-versa. Mas, para isto, 

tudo o que do educador irradia, deve receber sensibilidade, calor e sutilezas de um 

sentimento autêntico. Abre-se desta maneira uma perspectiva maravilhosa para 

todo o ensino”. 

Rudolph Steiner 

 

Clientela 
 

 Todos os estudantes do segundo ciclo do Ensino Fundamental um. Quatorze turmas:  

sete no matutino e sete no vespertino. 

 Todos os profissionais da Escola e Comunidade. 

Justificativa 
 

Diante das dificuldades de nossos alunos conviverem entre si, o desrespeito uns com os outros, a 

falta de solidariedade e de companheirismo, fez surgir à necessidade de se criar uma proposta de 

trabalho que resgatasse a importância dos valores universais para a formação de um cidadão mais 

consciente dos seus direitos e dos seus deveres. Permitindo aos educadores e e aos educandos 
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aprender a Conviver. Considerando que é de fundamental importância um trabalho preventivo 

para a construção de uma convivência saudável nos ambientes escolar, familiar e social. Buscando 

sempre garantir as aprendizagens dos estudantes num processo de inclusão educacional, de 

acordo com os pressupostos teóricos do currículo em movimento da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, pautados nos eixos transversais: educação para diversidade, cidadania em e para 

os direitos humanos e educação para a sustentabilidade humana. 

Objetivo Geral 
 

Propiciar situações de vivências, análise e reflexões que possibilitem a mudança de 

comportamentos levando a uma convivência harmoniosa e saudável no ambiente escolar, familiar 

e social e consequentemente a aprendizagem prazerosa em meio à diversidade educacional. 

Objetivos específicos 
 

 Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de se trabalhar esses valores; 

 Compreender o que são valores e antivalores na perspectiva da cultura da paz; 

 Melhorar a autoestima dos participantes; 

 Provocar mudanças no comportamento dos participantes; 

 Trabalhar as características de um líder democrático; 

 Analisar a importância da saúde física, mental e social na construção de um cidadão 

preocupado com a sustentabilidade humana; 

 Mostrar que cada indivíduo é único e valioso; 

 Mostrar como as drogas afetam diferentes partes do corpo, especialmente na fase de 

crescimento físico e desenvolvimento psicológico; 

 Mostrar como é importante saber dizer não; 

 Criar um ambiente saudável na escola convivendo com as diferenças na perspectiva da 

inclusão educacional; 

 Possibilitar o conhecimento sobre o valor de compartilhar, da amizade, da liberdade, da 

autonomia, da responsabilidade e do respeito; 

 Possibilitar a formação de atitudes positivas em relação à sexualidade; 

 Promover a valorização do corpo, desenvolvendo a auto-aceitação e os cuidados 

necessários para a saúde física e mental; 

 Promover a valorização da comunicação como fonte de relação e bem-estar; 

 Promover a melhoria nas habilidades de leitura, de interpretação e de escrita; 

 Criar o hábito de estudar diariamente para melhorar a aprendizagem; 



81  

 Mostrar a importância da convivência em meio à diversidade, buscando a construção de 

cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida; 

 Preparar os estudantes dos quintos anos com vistas às mudanças que enfrentarão no 

terceiro ciclo do ensino fundamentais dois em meio às diversidades inerentes ao 

ambiente. 

 Mostrar a importância da coleta seletiva para a sustentabilidade humana. 

Estratégias/Ações 
 

Os VALORES serão trabalhados em todos os espaços da escola e em sala de aula, de forma 

interdisciplinar. Os temas serão apresentados pela Coordenadora Pedagógica e/ou  pela  

pedagoga da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, para todas as turmas mensalmente 

ou bimestralmente, conforme o cronograma (para efeito didático) a seguir: 

 

1º Bimestre Responsabilidade 

2º Bimestre Respeito 

3º Bimestre Amizade 

4º Bimestre Gentileza 

 

 
Serão, também, empregadas como estratégias de trabalho: 

 
 Produção de texto, frases e slogans; 

 Textos informativos e reflexivos; 

 Vídeos para análise e reflexão; 

 Reuniões com educadores e pais; 

 Livros para leitura informativa; 

 Oficinas, dinâmicas. 

 Leitura de fábulas; 

 Leitura de alguns clássicos da literatura. 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA OS EDUCADORES 
 

 Murais inspirando os alunos a trazerem fotos, poesias, músicas, etc. 
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 Criação de slogans ou frases sugestivas por alunos e professores que, depois de 

selecionados, podem ser lidos e comentados com a turma. 

 Algumas histórias selecionadas de contos de fadas, histórias verídicas, notícias de jornal, 

etc., podem ser trabalhadas como apoio. 

 Textos reflexivos sobre a responsabilidade com a coleta seletiva DF. 

 Todos os fatos que os alunos trouxerem para a sala de aula, fatos que ocorrerem na 

escola, na própria sala, nas suas casas ou na comunidade, deverão ser apresentados como 

fontes de aprendizado na área dos valores. 

 Músicas que falem do tema podem ser ouvidas, cantadas ou criadas com os alunos. 

As letras também podem ser exploradas.

 Peças de teatro escritas e encenadas por crianças mais velhas, com apresentação para 

toda escola.

 Uma pesquisa e seleção de filmes e desenhos animados, conduzindo-se uma reflexão  

antes e depois do programa.

 Questionários para os alunos entrevistarem familiares ou pessoas da comunidade, de 

forma a saberem a visão de outras pessoas com relação a um valor específico.

 Profissionais de diversas áreas podem ser convidados para uma visita, sugerindo uma 

exposição de suas experiências específicas, inspirando a vivência do valor, mostrando 

através da prática profissional a relação do valor com a vida. Por exemplo, o valor 

organização, um bibliotecário. Pode haver um caderno especial para os valores com um 

título escolhido pelos alunos. Músicas, poesias, slogans, registros de sentimentos, fatos, 

etc., podem ser colados neste caderno junto com outras coisas que os alunos queiram 

como recortes desenhos, etc.

 Para estimular uma atitude positiva com relação à criança, o professor poderia fazer uma 

lista da qualidade principal de cada aluno. Esta anotação pode ser particular ou 

compartilhada com a turma em um quadro que pode ser adicionado com as novas 

qualidades que os alunos comecem a expressar. Este será um bom estímulo para que os 

alunos queiram desenvolver qualidades diferentes.

 Quadros com nomes dos alunos e espaços para serem preenchidos com estrelas coloridas, 

na medida em que elas apresentem comportamentos positivos. Cada cor de estrela 

representa uma qualidade, por exemplo: estrelas azuis – capricho, vermelhas –  

obediência, etc. Para os menores isto surtirá um efeito estimulante, eles vão querer ter 

seus nomes cheios de todas as cores de estrelas.
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Recursos 

Humanos: Educadores, Orientadora Educacional, Equipe Gestora e Educandos e Familiares. 

 
Materiais: som, TV, DVD, papel sulfite, cartolina, textos, livros, lápis de cor, giz de cera, cola, 

pendrive, borracha, cartilhas, entre outros. 

Período 

No decorrer do ano letivo. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será feita através de observações e entrevistas com os profissionais, 

estudantes e familiares ao final do ano letivo ou quando necessitar. 

Referências 

Vivendo Valores na Escola – Manual para Professores, Organização Brahma Kumaris; 

FRITZEN, Silvino José, Dinâmica de Grupo, Volumes: 1, 2, e 3 

CAVALCANTI, R.C., Saúde Sexual e Reprodutiva, Ensinando a Ensinar. São Paulo: Brasiliense, 

1984. 

Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-Pressupostos 

Teóricos. 

MOURA, Manoel Oriosvaldo- Organizador. A Atividade Pedagógica na Teoria Histórico-Cultural. 

Organizador. Brasília: Líber Livro Editora, 2010. 

 
WALLON, H. Psicologia e educação da infância. Porto: Estampa 1975. 
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Genilde Falcão 

Pedagoga - Orientadora Educacional 
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1 Introdução 

 
A brincadeira é fundamental na vida da criança, desenvolvendo a arte de conviver em 

harmonia. É brincando que a criança exercita as habilidades essenciais à saúde física, 

social e psicológica. Nas brincadeiras elas desenvolvem a capacidade de lidar com 

sentimentos, regras básicas de convivência, mudanças pessoais e sociais entre outros 

fatores. 

No processo de ensino e aprendizagem, o lúdico ajuda no desenvolvimento das habilidades 

e competências no sentido de utilizar as brincadeiras e os jogos, no recreio, como uma 

maneira de reinventar o mundo dentro do princípio da liberdade de criar e recriar para um 

saber conviver. 

 
Justificativa 

 
 

A proposta do Recreio Divertido surgiu da necessidade de transformar os momentos fora 

da sala de aula atividades prazerosos, evitando assim, as brigas e discussões desagradáveis. 

É um momento destinado ao prazer de comemorar, festejar, criar, brincar, resgatando, 

assim, a expressão natural de toda criança. 

É uma ação conjugada que envolve a comunidade escolar da Escola Classe 708 Norte 

levando em consideração as aprendizagens dos estudantes. 

As atividades objetivam oportunizar as brincadeiras como: futebol, vôlei, queimada, 

xadrez, dominós, dama, jogo da memória, quebra-cabeça, pesca maluca entre outros, assim 

como estimular os movimentos corporais através da música. As atividades acontecerão 

sempre nos intervalos. 

A escolha das brincadeiras foi feita por considerarmos que estimula o desenvolvimento 

das crianças de várias maneiras. Dessa forma, resolvemos planejar atividades 

interessantes, proporcionando lazer e diversão a todos os estudantes de forma que 

proporcione uma convivência saudável e momentos de aprendizagens. 
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Fundamentação teórica 

 
 

Ao empregarmos diversos jogos e brincadeiras cotidianamente na recreação, estaremos 

construindo junto com a comunidade de alunos, atitudes de valores, limites e conceitos 

necessários para auxiliar o processo de escolarização e promover a edificação do sujeito 

como um ser criativo e crítico dentro da sociedade da qual faz parte. 

A capacidade de brincar faz parte de um processo de desenvolvimento, e de seus níveis de 

maturidade social, afetiva, emocional, psicológica e motora nas quais as atividades são 

características universais da infância, e é também um fator decisivo na educação. 

As brincadeiras infantis são fatores fundamentais ao desenvolvimento das aptidões físicas  

e mentais da criança, sendo um agente facilitador para que esta estabeleça vínculos sociais 

com os seus semelhantes, descubra sua personalidade, aprenda a viver em sociedade e 

preparar-se para as funções que assumirá na idade adulta. 

A brincadeira faz parte de um sistema que integra a vida social das crianças que fazem 

parte de um universo lúdico cultural, traduzindo valores, costumes, crenças, culturas e 

formas de pensamentos. 

Consideramos, assim como PIAGET (1976) que "a atividade lúdica é o berço obrigatório 

das atividades intelectuais da criança. Estas não são apenas uma forma de desafogo ou 

entretenimento para gastar energia das crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o 

desenvolvimento intelectual". Desde modo o autor afirma: 

 
O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório-motor e de 

simbolismo, uma assimilação do real à atividade própria, fornecendo a esta seu alimento 

necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os 

métodos ativos de educação das crianças exigem todos que se forneça às crianças um 

material conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades 

intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil. (PIAGET 1976, 

p.160 apud Valentim). 

 
 

Deste modo, a escola deve, portanto, criar situações através de jogos, resoluções de 

problemas, brincadeiras simbólicas, histórias, etc., que levem a criança a tomar 

decisões, favorecendo as características citadas acima. 

Quando sugerimos oportunizar aos alunos o manuseio dos brinquedos pedagógicos, 

partimos da conjetura que o "brinquedo estimula a curiosidade, a iniciativa e a 
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autoconfiança. Proporciona aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento e da concentração da atenção" (CUNHA, 1994); 

Assim, percebe-se que o brincar é indispensável à saúde física, emocional e intelectual 

da criança. È uma arte, um dom natural que, quando bem cultivado, irá contribuir, no 

futuro, para eficiência e o equilíbrio do adulto. 

Além disso, as situações problemas contidas na manipulação dos jogos e brincadeiras 

fazem à criança crescer através da procura de soluções e de alternativas. O desempenho 

psicomotor da criança enquanto brinca é bem explorado, ao mesmo tempo em que 

favorece a concentração, a atenção, o engajamento e a imaginação. Como conseqüência 

a criança fica mais calma, relaxada, e aprende a pensar, estimulando sua inteligência. 

Para tanto LIMA (2000) enfatiza que quando está brincando, a criança cria situações 

imaginárias que lhe permitem operar com objetos e situações do mundo dos adultos. 

Enquanto brinca, seu conhecimento desse mundo se amplia, pois ela pode fazer de conta 

que age de maneira adequada ao manipular objetos com os quais o adulto opera e ela 

ainda não. 

Brincando a criança desenvolve uma estrutura de organização para relações emocionais 

que lhe dá condições para o desenvolvimento das relações sociais. Nas brincadeiras que 

envolvem outras crianças ajustadas a papéis pré-determinadas, ela encontra condições 

de aprender aceitar que as outras tenham uma existência social e emocional 

independente. 

A brincadeira é assim, um espaço de aprendizagem, onde a criança ultrapassa o 

comportamento cotidiano habitual de sua idade, onde ela age como se fosse maior do 

que é, representando simbolicamente o que mais tarde realizará. Um espaço onde, 

embora aparente fazer apenas o que mais gosta, aprende a se subordinar às regras das 

situações que reconstrói, renunciando à ação impulsiva. 

Enfim, também é sabido que por meio do lúdico é possível educar as crianças, pois elas 

combinam e integram a mobilização das relações funcionais do prazer de interiorizam o 

conhecimento e a expressão de felicidade que se manifesta na interação com os 

semelhantes. 
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Objetivos 

Gerais 

► Proporcionar momentos de alegria e descontração com o brincar, o jogar e o exercitar 

com movimentos moderados no intervalo do recreio. 

►Promover a socialização/interação entre as crianças. 

►Recriar brincadeiras, jogos e brinquedos que levam a criança a ter um convívio 

harmônico e criativo no seu dia a dia na escola. 

 
Específicos 

 
 

►Sensibilizar e envolver as crianças levando-as a perceber os aspectos positivos na 

convivência com o outro no contexto de diversidade. 

► Incentivar as crianças a compreender a importância de “Valorizar a vida” sabendo o 

significado em comunidade, em grupo, o fazer junto para melhorar a convivência. 

►Estimular a brincadeira, a música, os jogos e as várias outras formas saudáveis de se 

divertir, relaxar, descontrair sem conflitos negativos. 

► Incentivar a descoberta de valores como: paz, amor, respeito, responsabilidade, 

organização, cooperação, união, tolerância, justiça, liberdade, entre outros, na convivência 

social e pessoal. 

►Treinar lideranças positivas. 

►Favorecer a tomada de consciência dos educadores, e da sociedade em geral sobre a 

importância das brincadeiras infantis no processo de ensino e de aprendizagem. 

 
Público Alvo 

 
 

Todos os estudantes da escola. Quatorze turmas nos dois turnos. Perfazendo um 

total de 238 crianças, do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. 

Ações/Estratégias 

 
 

O projeto deverá ter a participação dos Professores, Orientador Educacional, Coordenação 

Pedagógica, Equipe Gestora, Pedagoga da Equipe Especializada entre outros. 
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Será avaliado semestralmente ou quando necessário. 

Cada turma terá um monitor com a responsabilidade de pegar e entregar os materiais do 

Recreio Divertido. Os materiais deverão ser conferidos na presença de cada monitor para 

evitar perdas e estragos dos mesmos. 

O cuidar do Recreio significa dar uma olhada nas atividades que estão sendo 

desenvolvidas, ou seja, ele será um orientador ou um mediador. 

Quando houver discussões ou brigas, o profissional deverá incentivar a criança a uma 

reflexão sobre o comportamento em questão. O mais importante é a criança encontrar a 

solução do conflito e fazer uma análise da importância da convivência saudável. 

O projeto poderá ser modificado caso haja necessidade. 

Será montada um cronograma por turma para a utilização dos brinquedos. São várias 

oficinas e todas as turmas vão participar de todas as oficinas. 

O cantinho da dança será de livre escolha dos estudantes. 

 
 

Atividades (oficinas) 

► Esportes (futebol, vôlei ou queimada). 

► Jogos (memória, quebra-cabeça, damas, pesca maluca, copos, entre outros). 

► Cordas. 

►Oficina de Ping-Pong e totó. 

►Cantinho da dança. 

 
 

Recursos 

Materiais 

Jogos em geral, bola de queimada, bolas de futebol, cordas, som, mesa de ping-pong, totó, 

jogos, crachás, pesca maluca entre outros. 

Humanos 

Orientadora Educacional, Equipe Gestora, Estudantes, Coordenadora Pedagógica, 

Pedagoga da Equipe Especializada e entre outros. 

Financeiros 

 

 
Verbas da APM e doações. 

Tempo de Duração 
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As atividades do Recreio Divertido acontecerão no horário do recreio (20 minutos). As 

oficinas acontecerão nas quadras, mesa de ping-pong,mesa de totó e pátio da escola. O 

projeto acontecerá durante o ano letivo. 

Avaliação 

 

 
A avaliação será feita em um processo de modo contínuo cotidianamente ouvindo os 

educadores e educando e através de observações diárias. 

 
Referências Bibliográficas 

 
 

CUNHA, N.H.S. Brinquedo, desafio e descoberta. Rio de Janeiro: FAE, 1994. 

DEVRIES, R.; KAMII, C.. Jogos em grupo na educação infantil: implicações da Teoria 

de Piaget. Tradução de Marina Célia Dias Carrasqueira. São Paulo: Artmed, 1991. 

Texto: LIMA, Z.V.C. Brincadeira é coisa séria. 

 

Texto:   VALENTIM, Mônica   Oliveira   da Silva   Vicente. Brincadeiras Infantis: 

Importância para o desenvolvimento Neuropsicológico. 

Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação - Pressupostos Teóricos. 

 

MOURA, Manoel Oriosvaldo-Organizador. A Atividade Pedagógica na Teoria Histórico- 

Cultural. Organizador. Brasília: Líber Livro Editora, 2010. 

WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa: Edições 70, 1968 
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Cronograma das atividades do Recreio Divertido - 2019 

 

 
MATUTINO 

 

ANOS 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

1º ANO 

A e CE 

● Totó 1 

● Corda 

● Jogos 

● Corda 

● Pesca 

Maluca 

● Jogos 

● Corda 

● Futebol 

● Pesca 

Maluca 

1º ANO 

B 

● Totó 2 

● Jogos 

● Jogos 

● Corda 

● Vôlei 

● Jogos 

● Pesca 

Maluca 

● Totó 1 

● Futebol 
● Pesca 

Maluca 

2º ANO 

A 

● Ping-Pong 

● Jogos 

● Futebol 

● Totó 1 

● Jogos 

● Vôlei 

● Corda 

● Jogos 

● Totó 2 

● Corda 

3º ANO 

A 

● Vôlei 

● Dama 

● Totó 2 

● Jogos 

● Jogos 

● Ping-Pong 

● Ping-Pong 

● Futebol 

● Totó 1 

● Corda 

4º ANO 

A 

● Futebol 

● Dama 

● Vôlei 

● Ping-Pong 

● Totó 1 

● Dama 

● Jogos 

● Totó 2 

● Ping-Pong 

●Vôlei 

5º ANO 

B 

● Futebol 

● Dama 

● Vôlei 

● Ping-Pong 

● Totó 2 

● Dama 

● Jogos 

● Totó 2 

● Ping-Pong 

●Vôlei 
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VESPERTINO 
 

ANOS 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

1º ANO 

B 

● Jogos 

● Corda 

● Jogos 

● Totó 1 

● Pesca 

Maluca 

● Jogos 

● Corda 

● Futebol 

● Pesca 

Maluca 

2º ANO 

B 

● Jogos 

● Corda 

● Jogos 

● Totó 1 

● Pesca 

Maluca 

● Jogos 

● Corda 

● Futebol 
● Pesca 

Maluca 

2º ANO 

C 

● Totó 1 

● Corda 

● Jogos 

● Corda 

● Futebol 

● Jogos 

● Pesca 

Maluca 

● Jogos 

● Totó 2 

3º ANO 

B 

● Jogos 

● Vôlei 

● Futebol 

● Totó 2 

● Jogos 

● Vôlei 

● Ping-Pong 

● Jogos 

● Totó 1 

● Jogos 

3º ANO 

C 

● Jogos 

● Vôlei 

● Futebol 

● Totó 2 

● Jogos 

● Vôlei 

● Ping-Pong 

● Jogos 

● Totó 1 

● Jogos 

4º ANO 

B 

● Totó 2 

● Dama 

● Jogos 

● Ping-Pong 

● Totó 1 

● Corda 

● Futebol 

● Volei 

● Jogos 

● Corda 

5º ANO 

B 

● Futebol 
● Ping-Pong 

● Vôlei 

● Dama 

● Jogos 

● Totó 2 

● Totó 1 

● Dama 

● Ping-Pong 

● Vôlei 
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Responsáveis para olharem o Recreio - 2019 

 
 
 
 
 
 

MATUTINO 
 
 
 

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

 

Juliana 
 

 
Rosselia 

 

 
Ivanilda 

 

Sheila 
 

 
Juliana 

 

 
Cris 

 

Ivanilda 
 

 
Juliana 

 

 
Claudia 

 

 
Altina 

 

Juliana 
 

 
Rosselia 

 

 
Cris 

 

 
Altina 

 

Sheila 
 

 
Joana 

 

 
Claudia 
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VESPERTINO 
 

 

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

 

Genilde 
 

 
Sheila 

 

 
Anette 

 

Sheila 
 

 
Genilde 

 

 
Cris 

 

Ivanilda 
 

 
Genilde 

 

 
Anette 

 

 
Altina 

 

Rosselia 
 

 
Anette 

 

 
Cris 

 

 
Altina 

 

Rosselia 
 

 
Ivanilda 

 

 
Anette 

 
Observações importantes 

→Cada turma terá só um monitor eleito semanalmente pelo professor. 
 

→Só entregar os brinquedos para o (a) monitor (a) com o crachá. 
 

→Os monitores deverão manter a organização do armário de brinquedos. 
 

→As pessoas responsáveis pelo recreio, vão apenas observar os monitores pegarem e 

guardarem os brinquedos para evitar a desorganização. 

→Manter o armário dos brinquedos organizado. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

ESCOLA CLASSE 708 NORTE 

 
 

PROJETO: LER É VIVER 

BIBLIOTECA VINÍCIUS DE MORAES 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsáveis pela Biblioteca: 

Elice Vieira de Souza Lima Matrícula nº 221.031-2 

Andrea Gualberto Bühler Matrícula nº 205.476-0 
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Justificativa para a atividade: A Biblioteca Vinícius de Moraes, localizada na Escola Classe 708 

Norte, registrada no Instituto Nacional do Livro, sob o nº 22611 de 04/10/1982, possui uma 

clientela infantil em pleno estágio de iniciação a alfabetização e letramento. São mais de 200 

estudantes distribuídos em classes de primeiro ao quinto ano, além de uma classe de ensino 

especial, sendo a grande maioria dentro da faixa etária adequada ao ano educacional. O projeto 

visa oportunizar aos estudantes o contato prazeroso com um ambiente lúdico por excelência, um 

lugar de interagir com os livros, brincar com as letras e com as imagens, do faz de conta, do  

contar e do ouvir histórias. É o local onde se pode desenhar, assistir filmes, ouvir músicas, viajar 

no mundo da imaginação... É sabido que o contato com os livros possibilita o desenvolvimento da 

linguagem, da cultura e do cognitivo nos estudantes, estimula o raciocínio e a criatividade. 

Viabiliza a produção de conhecimento que complemente a formação de um cidadão crítico, capaz 

de se integrar e estabelecer novas relações com o mundo que o cerca. Para o professor, a 

biblioteca disponibiliza recursos pedagógicos (livros, mapas, atlas, dicionários, jogos e materiais 

multimídia) que podem ampliar a bagagem dos estudantes, fazendo com que eles tomem gosto 

pelo conhecimento. Uma vez que 

“Está comprovado que quando os bibliotecários e os 

professores trabalham em conjunto, os estudantes 

alcançam níveis mais elevados de literacia, leitura, 

aprendizagem, resolução de problemas e competências no 

domínio das tecnologias de informação e comunicação”. 

(UNESCO apud CORRÊA; SOUZA, M., 2004, p.5). 

Diante das inúmeras possibilidades de exploração didática de uma biblioteca, escolhemos 

alguns objetivos como fundamentais para o nosso trabalho, inclusive por estarem sintonizados 

com as avaliações institucionais, já citadas: 

 

 
Objetivo geral: Incentivar atividades de leitura, escrita e pesquisa a partir de uma biblioteca 

organizada com diferentes gêneros literários e recursos coadjuvantes. 

Objetivos específicos: ● reestruturar a biblioteca escolar; ● conservar e organizar o acervo de 

livros; ● ampliar o acervo de livros da biblioteca; ● efetuar o controle, por turma, da entrada e 

saída de livros didáticos destinados aos alunos; ● estabelecer normas de utilização adequada dos 

livros e mobiliários da biblioteca; ● desenvolver, junto aos professores, atividades pedagógicas 

como: apresentação de vídeos, leituras, pesquisas, entre outras. ● desenvolver a leitura, a escrita 

e incentivar a pesquisa; ● efetuar empréstimo de livros literários, no mínimo, uma vez por 

semana, por estudante. ● conhecer alguns autores, assim como suas principais obras através do 

subprojeto “Escritor do Bimestre”, desenvolvido pelas servidoras da biblioteca com o apoio dos 

professores. 

Metas: 

1º Bimestre – Neste período são priorizadas as ações de organização do acervo, recebimento de 

livros didáticos e distribuição às turmas. As normas de utilização do espaço físico da biblioteca e 

de utilização dos livros didáticos e literários são, também, apresentadas. Inicia-se o empréstimo 

dos livros literários e o projeto do “Escritor do Bimestre”. Durante todo o ano letivo ocorre à 

conservação e organização dos livros, realizam-se atividades visando à ampliação do acervo 

literário através de doações pela comunidade escolar. Desenvolve-se a leitura, a escrita e a 

pesquisa efetuando-se empréstimos de livros. Utiliza-se o espaço físico da biblioteca para 
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atividades pedagógicas variadas, quer seja com estudantes, professores e /ou comunidade 

escolar, conforme horário de atendimento previamente estabelecido. 4º Bimestre – Prioriza-se, 

nesse momento, o recebimento dos livros literários e finalmente o recolhimento dos livros 

didáticos utilizados durante o ano letivo vigente para que possam ser utilizados no ano seguinte, 

mesmo tratando-se de livros de caráter consumível, visto que nem sempre a quantidade de livros 

recebida pela escola é suficiente para atender o número de alunos matriculados. Todas as ações 

descritas acima são destinadas a toda a comunidade escolar, tendo como prioridade os alunos 

matriculados na unidade de ensino E.C 708 Norte. 

Profissionais responsáveis pela implementação do Projeto Ler é Viver: A implementação do 

projeto de utilização da biblioteca é de toda responsabilidade escolar. Mesmo sendo, neste 

momento, as professoras (readaptadas) Elice e Andrea, atuantes neste espaço, faz-se necessário o 

apoio dos professores, coordenadores e gestores para que o projeto se desenvolva de maneira 

satisfatória. Atribuição de cada segmento escolar: Aos professores cabe incentivar aos seus alunos 

desenvolver o hábito pela leitura, estimular e fiscalizar o uso correto dos livros para que estes não 

sejam rasgados, riscados ou perdidos pelos estudantes. Ao Coordenador, estabelecer atividades 

que estimulem o uso da biblioteca pelos alunos e/ou professores. Bem como, estabelecer 

comunicação com as famílias de forma que todos os livros sejam devolvidos à biblioteca após o 

uso. À equipe gestora junto à SEEDF, cabe proporcionar recursos materiais: mesas, prateleiras, 

arquivos, entre outros e recursos humanos: profissionais para atuarem na biblioteca. Também é 

importante a participação da equipe gestora em estabelecer comunicação com as famílias de 

forma que todos os livros sejam devolvidos à biblioteca, após o término do prazo estipulado para 

empréstimo. O professor atuante na biblioteca, além do atendimento aos estudantes, deve 

coordenar as ações acima para que o papel da biblioteca seja reconhecido pela sua importância 

para o processo de ensino aprendizagem dos estudantes. Lembrando que a biblioteca escolar 

possui uma função pedagógica diretamente relacionada ao hábito e gosto pela leitura, capaz de 

proporcionar ao estudante melhor desempenho do seu papel na sociedade. 

Cronograma: O Projeto exposto acima tem como ano base o ano de 2019. Avaliação: A avaliação 

da proposta acima ocorrerá durante todo o ano, por parte dos estudantes, professores e 

comunidade escolar, seja por meio de relatos durante as coordenações coletivas, questionário ou 

pela participação dos citados no projeto proposto. 

Referências Bibliográficas: DEVRIES, R.; KAMIL, C. Jogos em grupo na educação infantil: 

implicações da Teoria de Piaget.Tradução Marina Célia Carrasqueira. São Paulo: Artmed,1991. 

Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação – Pressupostos Teóricos. Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: Bia e 2º Bloco UNESCO 

apud CORRÊA; SOUZA, M., 2004, p.5 
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SUBPROJETO “ESCRITOR DO BIMESTRE” 

O subprojeto da Biblioteca será desenvolvido bimestralmente, abrangendo oito semanas. 

Ele está sintonizado comum dos objetivos específicos da biblioteca. Qual seja: 

● conhecer alguns autores, assim como suas principais obras através do subprojeto 

“Escritor do Bimestre”, desenvolvido pelas servidoras da biblioteca com o apoio dos professores. 

Para tanto, as atividades serão distribuídas assim: 

➢ Primeira semana. 

A escolha do escritor será feita juntamente com a coordenadora pedagógica e o grupo de 

professores. Nessa semana haverá o planejamento das atividades a serem desenvolvidas ao longo 

do bimestre, bem como a organização dos materiais que serão usados, pesquisa sobre o autor, 

separação de livros e vídeos, entre outras coisas. 

➢ Segunda semana 

Vídeo. Será apresentado para os alunos, no momento reservado para a aula na sala de 

leitura de cada turma, um vídeo sobre a obra, ou baseado em algum texto ou livro do autor, 

selecionado pela equipe da biblioteca juntamente com a coordenadora pedagógica. 

➢ Terceira semana 

Biografia. A biografia do autor será apresentada aos alunos pela professora Andrea 

usando recursos didáticos que tornem a aula mais lúdica e diversificada. Ao final da aula os alunos 

serão incentivados a desenvolverem um trabalho relacionado ao autor 

➢ Quarta semana 

Ficha Literária. Será elaborada pela equipe da biblioteca uma ficha literária sobre o livro 

ou vídeo assistido pelos alunos. 

➢ Quinta semana 

Produção textual. Os alunos serão incentivados a desenvolverem um texto, que poderá 

ser individual ou em grupo, de forma criativa. Será elaborado um roteiro para o desenvolvimento 

deste texto. 

➢ Sexta semana 

Oficina de arte. Serão desenvolvidas atividades artísticas com o intuito de despertar nos 

alunos a criatividade e a imaginação, usando os mais diversos materiais desde tinta e papel a 

sucata e outros materiais recicláveis. 

➢ Sétima e Oitava semana 

Culminância do projeto. A sétima semana será o momento de organização do professor 

sobre como ele irá realizar o fechamento do projeto com a sua turma. Para a oitava semana, cada 

ano ficará responsável por apresentar seu trabalho sobre o livro, no final do turno, no pátio. Esta 

apresentação poderá ser feita de diversas maneiras, como: apresentação de desenhos, do texto 

feito pelos alunos, em forma de teatro, etc. Servindo de avaliação sobre o conteúdo e as 

atividades exploradas na obra literária. 
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PLANO DE AÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ESCOLAR: Escola Classe 708 Norte 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

 
E ENSINO D PLANO PI 

GIONAL DE EDUC ÇÃO BÁ 

COORDENAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

MODALIDADE/ETAPA: Coordenação Pedagógica. 

OBJETIVO GERAL: A coordenação Pedagógica tem por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didático pedagógicas, a fim de dar suporte à Proposta 

Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implementação das Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de Educação em vigor. 

NECESSIDADES 

E DEMANDAS 

PEDAGÓGICAS 

Construção coletiva do 

trabalho pedagógico. 

Unificar o trabalho 

pedagógico 

Participar do projeto 

interventivo 

Planejamento coletivo. 

Coordenação 

pedagógica. 

Ampliar os saberes 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

1- Participar da 

elaboração, da 

implementação, do 

acompanhamento e da 

avaliação da proposta 

pedagógica da 

Instituição 

Educacional. 

 

 
2- Orientar e coordenar a 

participação docente 

nas          fases          de 

elaboração, de 

 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

 

1-Participação nas 

reuniões da comissão 

organizadora. 

Estudos dos eixos 

transversais nas coletivas 

de quarta- feira. 

2-Reuniões semanais 

com os docentes e 

estudos nas coletivas. 

Análise e discussões 

dos projetos e 

parcerias da PP. 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

1-Membros da 

comissão   para 

elaboração da  PP, 

Equipe  Gestora, 

Orientação 

Educacional, 

professores regente e 

readaptados. 

 

 
PUBLICO 

 

 
1-Toda 

comunidade 

escolar. 

 

CRONOGRA 

-MA 

 

1-Durante o 

primeiro 

semestre 

letivo. 

 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 

1-Através de 

reuniões semanais 

na organização dos 

planejamentos com 

professores regentes 

e equipe gestora. 
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pedagógicos. 

Formação continuada. 

(Estudo nas coletivas). 

execução, de 

implementação e de 

avaliação da Proposta 

Pedagógica da 

instituição 

educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- Articular ações 

pedagógicas entre 

professores,  equipes 

de direção e da 

Diretoria Regional de 

Ensino, assegurando o 

fluxo de informações 

 

 

 

 

 

 

4- Divulgar e incentivar a 

participação dos 

Deixar o Currículo e a 

Proposta  Pedagógica 

à disposição dos 

educadores. 

 

 
3- Repassando as 

informações nas 

coletivas para os 

docentes, nas reuniões 

semanais e em 

encontros c/ a equipe 

gestora. 

Articulando  os 

educadores e as 

crianças para 

realização das 

culminâncias dos 

temas. 

4- Organizando as 

culminâncias, junto 

aos docentes sobre os 

temas trabalhados. 

Informando aos 

docentes a 

importância de 

participar de: 

palestras, seminários, 

encontros 

pedagógicos  e 

 

 

 

 

 

 

 

2- Toda comunidade 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- coordenador 

intermediário, 

coordenador local, 

equipe gestora e 

equipe docente. 

 

2- Toda equipe 

educativa da 

escola. 

 

 

 

 

 
3- Equipe 

docente e 

equipe gestora 

da I. E. 

 

 

 

 

 
4-CRE, 

coordenação 

intermediária e 

equipe gestora. 

 

 

 

 

 
5- Todos os 

envolvidos no 

processo 

2- Uma vez 

por bimestre. 

 

 

 

 

 
3- Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 
4- Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 
5-Durante todo 

ano letivo. 

 

 

 

 

 
6- Durante 

todo o ano 

 

 

 

 

2- Observação e 

acompanhamento do 

trabalho desenvolvido 

na I. E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- No dia a dia da 

escola e encontros 

semanais. 
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 professores em todas 

as ações pedagógicas, 

promovidas  pela 

instituição 

educacional, pela 

Diretoria Regional de 

Ensino e pela 

Subsecretaria  de 

Educação Básica, 

inclusive as de 

formação continuada. 

 

 

 

 

 
5- Divulgar, estimular e 

propiciar o uso de 

recursos tecnológicos, 

no âmbito da 

instituição 

educacional, com as 

orientações 

metodológicas 

específicas. 

formação continuada. 

Acolhimento  e 

orientação aos recém 

chegados quanto aos 

trabalhos 

desenvolvidos na 

escola e apresentação 

da PP e do Currículo 

em Movimento. 

 

 
5- Apresentação nas 

coletivas dos recursos 

tecnológicos 

existentes na escola. 

Acompanhamento dos 

educadores no uso 

desses recursos. 

6- Participação em 

todos os conselhos de 

classe. 

Acompanhamento 

semanal do plano de 

aula. 

Elaboração e 

execução do projeto 

interventivo, Oficinas 

pedagógicas e demais 

ações pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

4- CRE, coordenação 

intermediária, equipe 

gestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5- coordenador 

pedagógico, orientador 

educacional e equipe 

gestora. 

educativo. 

 

 

 

 

 
6- Educando e 

educadores. 

letivo. 4- Verificar a 

participação dos 

educadores nos eventos 

propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5- Verificar se o uso 

dos recursos estão 

sendo usados 

adequadamente. 
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 6-   Propor ações 

educativas que visem 

ao avanço de estudos e 

a recuperação do 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

tendo como alvo a 

melhoria nas 

aprendizagens dos 

educandos. 

Propondo estratégias 

de intervenção para 

melhoria no processo 

ensino- 

aprendizagem. 

Estimulando o uso de 

diversos instrumentos 

avaliativos. 

Preparação de 

materiais pedagógicos 

junto aos docentes. 

 

 

 
6-Toda a equipe 

escolar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Verificar o 

crescimento   dos 

estudantes através de 

conversas com  os 

educadores, 

observações em sala de 

aula e verificando os 

meios de  avaliação 

junto aos educadores. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO 

GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

 

 
Objetivo Específico: 

P l a n o d e  A ç ã o – S A L A D E R E C U R S O S 

 

. Apresentar a comunidade escolar os objetivos e ações desenvolvidos na Sala de Recursos, com vistas na nova Proposta Pedagógica seguindo as 

diretrizes do Currículo em Movimento; 

. Oportunizar aos familiares trocas de experiências, socialização dos atendimentos/terapias, angustias, discussões de temas específicos, sugestões de 

profissionais especializados para trabalhar na estimulação, autonomia e desenvolvimento global da criança no meio em que vive e no escolar; 

. Evidenciar as potencialidades dos nossos Alunos com Necessidades de Atendimento Especializado; 

. Promover/Apresentar/Divulgar para nossa comunidade escolar trabalhos artísticos, esportivos... de pessoas com necessidades especiais fora da 

nossa instituição. 

 
Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 

1- Reunião coletiva e/ou individual 
com os pais para apresentar os 

serviços oferecidos e trabalhos 

realizados pelo profissional 

especializado da Sala de Recursos, 

como também esclarecer possíveis 

dúvidas. 

 

2- Criação do Dia da Socialização 

dos Familiares dos ANEEs. Este 

será oportunizado um momento 

1- Professor(a) da Sala de 
Recursos. 

 

2- Professor(a) da Sala de 

Recursos. 

 

3- Professor(a) da Sala de Recursos 

e aluno(a) em atendimento. 

 

4- Professor(a) da Sala de 

Recursos. 

1- No decorrer do 1º bimestre. 

 

2- Um dia da semana que se 

comemora o “Dia Nacional de Luta 

da Pessoa Deficiente” (21 de 

setembro). 

 

3- Durante o ano letivo. 

Para confecção do trabalho dois, 

três horários de atendimento. 

Para apresentação será agendado o 

1- Pequeno questionário objetivo a 
ser respondido pelos participantes. 

 

2- O trabalho confeccionado pelo 

aluno e através da participação e 

falas dos demais alunos  e 

professora regente. 

 

3- Uma produção artística ou 

textual dos alunos que vivenciaram 

a apresentação. 
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informativo e de socialização entre 
os familiares, professores, 

profissionais especializados como 

convidados, gestores, orientadora 

educacional e EEAA. 

3- Apresentação na sala de aula do 

aluno ANEE, de um trabalho 

realizado na Sala de Recursos do 

interesse do aluno ou que esteja 

relacionado com o conteúdo da sala 

de aula. 

 

4- Apresentação, palestra, visita de 

pessoas com Necessidades 

Especiais que realizam, 

profissionalmente ou não, 

atividades nas diversas áreas 

(plásticas, literárias, cênicas, 

esportivas...) 

 dia e horário com a professora. 
 

4- Um dia da semana que se 

comemora o “Dia Nacional de Luta 

da Pessoa Deficiente” (21 de 

setembro). 

 



109 
 

 

PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO A APRENDIZAGEM 
 

OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIMENTO 
METODOLÓGICO 

AVALIAÇÃO CRONOGRA 
MA 

- Atuar na promoção de ações 
que viabilizem a reflexão e 
conscientização de funções, 
papéis e responsabilidades, 
principalmente, dos 
professores e gestores, bem 
como no apoio à equipe 
escolar, favorecendo a 
apropriação de conhecimentos, 
o desenvolvimento de recursos 
e habilidades que 
proporcionem a oxigenação e a 
renovação das práticas 
educativas. 

- Atuar da melhoria da 
qualidade do processo de ensino 
e aprendizagem por meio de 
ações institucionais preventivas 
e interventivas, visando a 
diminuição das  queixas 
escolares e manifestações de 
fracasso escolar; 

- Viabilizar os processos 
avaliativos que necessitam ser 
realizados ao longo do processo 
educacional, objetivando as suas 
múltiplas dimensões e variáveis; 

- Promover ações pedagógicas, 
por meio do contato com 
professores, com ambiente da 
sala de aula, com processo de 
ensino e de aprendizagem  e 
com suas respectivas estratégias 
metodológicas e avaliativas 

- Realização do Mapeamento 
Institucional através da análise 
da estrutura física da escola 
com intuito de evidenciar as 
convergências, incoerências, 
conflitos e avanços existentes 
na UE a partir de levantamento 
histórico e documental e da 
observação dos espaços e das 
práticas escolares; 

- Assessoramento ao trabalho 
pedagógico da escola criando e 
revitalizando espaços de 
reflexão com e entre os 
professores, coordenadores 
pedagógicos e direção da 
escola, promovendo 
discussões, conscientizações e 
possíveis transformações das 
concepções orientadoras das 
práticas pedagógicas; 

- Criação de um espaço de 
escuta do discurso dos 
professores para conhecer suas 

- A avaliação das ações propostas pela 
EEAA estará pautada nas Diretrizes de 
Avaliação Educacional para a rede 
pública de ensino e na Orientação 
Pedagógica da EEAA. Nessas avaliações 
serão abordadas as concepções, 
conceitos e práticas que embasam a 
avaliação formativa. 

- A avaliação dar-se-á processualmente 
para que cada ação possa ser avaliada e 
repensada para estar de acordo com 
seu objetivo; 

- Serão utilizadas entrevistas, 
formulários, atividades, avaliações da 
aprendizagem dos estudantes, tabelas, 
gráficos entre outros 
instrumentos/procedimentos  de 
avaliação para análise dos dados e 
reorganização das ações propostas. 

 

 
- Efetiva realização das sugestões 
oferecidas pela EEAA nos 
planejamentos e aulas das professoras 

- Durante 
todo o ano 
letivo 
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  concepções e expectativas a 

respeito do desempenho 
escolar do estudante; 

 

 

 

 

 

- Acolhimento dos estudantes 
encaminhados para a avaliação 
e providências relacionadas aos 
relatórios e devolutivas para 
escola, família e professores; 

- Acompanhamento das 
práticas pedagógicas 
desenvolvidas nas classes 
especiais da UE, auxiliando o 
desenvolvimento do potencial 
pedagógico dos ENEEs, com 
vistas às atividades conjuntas e 
momentos de vivência, 
proporcionando a inclusão do 
estudante em classes  
regulares; 

- Assessoria pedagógica aos 
professores e estudantes da 
UE; -Participação nas 
Coordenações Pedagógicas da 
UE; 

atendidas; 

- Efetiva realização das orientações 
apresentadas aos pais de estudantes 
atendidos diretamente pela EEAA; 

- Análise da quantidade de alunos 
encaminhados através de solicitação de 
apoio comparativamente ao ano letivo 
anterior(2018). 
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  - Oferta de subsídios para que 

as ações pedagógicas da UE 
sejam voltadas para o melhor 
rendimento escolar dos 
estudantes ocorrendo tanto na 
dimensão coletiva quanto 
individual; 

- Realização de oficinas sobre 
práticas pedagógicas com os 
professores e coordenação 
pedagógica da escola voltada 
para as dificuldades de 
aprendizagens, deficiências, 
transtornos funcionais 
específicos, etc. 

 

 

 

 

 

- Realização de 
discussões/estudos de temas 
relevantes sobre a inclusão 
escolar dos ENEEs; 

- Promoção junto aos demais 
atores da escola de reflexões 
acerca das concepções 
deterministas de 
desenvolvimento humano, 
ensino e aprendizagem que 
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  podem estar presentes em suas 

práticas pedagógicas; - 
Orientações à escola, ao 
professor e aos demais 
membros da comunidade 
escolar sobre a sua 
responsabilidade diante das 
intervenções que se fizerem 
necessárias ao êxito escolar dos 
estudantes; 

- Sensibilização dos pais dos 
estudantes acompanhados 
pelas EEAA para participarem 
das ações da escola bem como 
a construção da Proposta 
Pedagógica; - Busca de 
parcerias com as famílias 
tornando-a co-responsáveis 
pelo desenvolvimento 
acadêmico do estudante, 
orientando-as e subsidiando-as 
no acompanhamento deste, 
frente as suas dificuldades de 
aprendizagens; - Buscar apoio 
em sistema de rede, junto a 
Secretaria de Saúde, Secretaria 
de Justiça (Ministério Público 
do DF, Conselho Tutelar e Vara 
da Infância) e dentre outros 
órgãos públicos, para garantia 
de atendimento adequado ao 
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  estudante; - Atendimento 

institucional direto ao 
estudante quando não houver 
superação da queixa inicial 
depois de feitas  as 
intervenções junto a UE, ao 
professor e à família. 

  

 

Pedagoga Altina Elizabete 

Marques Mota 

Matrícula nº 223.528-5 
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PLANOS 

DE 

AÇÃO 

 

PROFESSORES 

READAPTADOS 
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PLANO DE AÇÃO 

READAPTADAS COMO APOIOS PEDAGÓGICOS: JOANA INÁCIO FERREIRA, MARGARETH DE PAULAF. LIMA, ANETTE 

LOBATO MAIA,CLAUDIA DE MOURA PINTO OLIVEIRA E JANICE NUNES FERREIRA 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA CLASSE 708 NORTE 

MODALIDADE/ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

OBJETIVO GERAL: 

NECESSIDADES 

E DEMANDAS 

PEDAGÓGICAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PUBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

_Produções _ Assessorar e 

executar habilidades 

ornamentais, 

manuais e teatrais. 

 

 

 

_ Articular às 

relações 

institucionais. 

 

 
_ Assessorar na 

elaboração dos 

projetos. 

_ Cortar e ajudar a _Professores _ Comunidade _ Durante o ano _ Direção e 

artísticas e 

ornamentais para 

montar painéis; 

Participar da 

 escolar inteiro   professores 

execução da execução de       

Proposta 

Pedagógica. 

atividades teatrais.       

 

_ Frequentar 

reuniões e palestras, 

_ Participar de 

reuniões e 

palestras; 

 
_ Direção e CRE 

- Plano 

Piloto/Cruzeiro 

_Comunidade 

escolar. 

_ Durante 

inteiro 

o ano _ Comunidade escolar 

_ Auxiliar nos 
       

projetos da 

Proposta 

Pedagógica. 

_ Orientar, 

participar  e 

executar ações 

 
_ Direção e 

professores 

 
_ Comunidade 

escolar 

 
_ Durante 

inteiro 

 
o 

 
ano 

_ Comunidade escolar 

 que auxiliem nos       
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_ Atendimento à 

comunidade 

escolar. 

 

_ Auxiliar a direção 

junto à comunidade 

escolar. 

projetos. 

_ Atender pais, 

alunos  e 

professores, 

realizando 

acompanhamento 

das atividades 

pedagógicas 

complementares. 

- Comunidade 

escolar 

_ Comunidade 

escolar 

_ Durante o ano 

inteiro 

 

_ Comunidade escolar 
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PLANO DE AÇÃO 

PROFESSORAS READAPTADAS: ANDREA GUALBERTO BÜHLER E ELICE VIEIRA 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA CLASSE 708 NORTE 

MODALIDADE/ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

OBJETIVO GERAL: Desenvolver e incentivar atividades de incentivo à leitura e pesquisa. 

NECESSIDADES 

E DEMANDAS 

PEDAGÓGICAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PUBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 

A Escola  Classe 

708 Norte, possui 

uma clientela   de 

crianças em fase de 

alfabetização  que 

necessita de  um 

contato direto com 

o livro, de forma a 

desenvolver 

desenvolvimento 

da linguagem, da 

 

 Reestruturar a 

biblioteca 

escolar; 

 Conservar e 

organizar o 

acervo de 

livros; 

 Ampliar o 

acervo de 

livros da 

 Atendimento a 

alunos e 

professores de 

segunda à sexta- 

feira para 

empréstimos de 

livros literários 

e/ou pedagógicos. 

 Controle de 

entrada e saída de 

livros didáticos. 

 Remanejamento de 

 O 

projeto 

não 

possui 

parceria 

. 

 

Alunos   e 

professores 

da 

Educação 

básica/ anos 

iniciais  do 

1° ao 5° ano 

da Escola 

Classe 708 

Norte. 

Ano de 2014.  A avaliação 

do projeto se 

dará    pelo 

quantidade 

de  procura 

pelos alunos, 

bem   como 

pela 

avaliação  

dos 

professores 

em   relação 
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cultura e  do 

cognitivo, 

estimular    o 

raciocínio  e  a 

criatividade. 

biblioteca; 

 Efetuar o 

controle, por 

turma,  da 

entrada e saída 

de livros 

didáticos 

destinados aos 

alunos; 

 Estabelecer 

normas  de 

utilização 

adequada dos 

livros   e 

mobiliários; 

 Desenvolver, 

junto  aos 

professores, 

atividades 

pedagógicas 

como: 

apresentação 

de vídeos, 

leituras, 

pesquisas, 

entre outras. 

 Desenvolver a 

leitura e 

incentivar a 

acervo excedente. 

 Desenvolver  o 

subprojeto 

ESCRITOR DO 

BIMESTRE. 

   ao 

crescimento 

do aluno 

quanto   à 

leitura  e a 

interpretação 

de textos 
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 pesquisa; 

 Efetuar 

empréstimos 

de livros 

literários,    no 

mínimo,  uma 

vez   por 

semana, para 

cada aluno. 
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16 – ANEXOS 

 
Questionários aplicados à Comunidade Escolar (Pais/Responsáveis, Carreira Magistério e 

Carreira Assistência à Educação). 

Os estudantes manifestaram suas opiniões através de cartazes: Escola que temos e Escola 

que queremos. 

Também estão sendo anexados fotografias e resumo de reuniões realizadas. 
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Questionário Carreira Magistério 
O presente questionário tem por finalidade colher dados acerca de sua formação profissional e de 

sua prática pedagógica, a fim de podermos traçar uma proposta pedagógica mais condizente com 

a nossa realidade, e, portanto, mais efetiva. Agradecemos o empenho de cada uma em respondê- 

lo. Caso prefira, preencha anonimamente. 

A DIREÇÃO DA ESCOLA CLASSE 708 NORTE 
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1. Qual o seu sexo? 
( ) feminino ( ) masculino 

2. Qual sua idade?   
3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco(a) 

( )Pardo (a) 

( )Preto(a) 

( )Amarelo(a) 

( )Indígena 

( )Não sei 

 

 
4. Qual seu nível de escolaridade? 

( ) Nível superior 

( ) Especialização: 

(   ) Mestrado 

( ) Doutorado 

(   ) Outro:   

 

 
5. Quando você recebeu a ultima titulação 

acima declarada? 

(  ) Há menos de dois anos. 

( ) De 2 a 7 anos. 

(   ) De 8 a 14 anos 

( ) De 15 a 20 anos 

( ) Há mais de 20 anos. 

 

 
6. Há quantos anos trabalha na escola? 

   
 

 
7.  Quando concluiu o seu último curso 

voltado para metodologias de 
ensino/aprendizagem na sua área de 
atuação? 

( ) Há meses. 

(   ) Há mais de 1 ano 

(  ) Há mais de 2 anos 

( ) Há mais 5 anos. 

 
8. Qual sua fonte de pesquisa mais 

frequente no planejamento das aulas? 

9. Atualmente, atua com alunos de sua faixa 
etária favorita? 
( ) sim ( ) não 

 
10. Qual a maior dificuldade de estar na 

regência hoje? Sintetize, se for possível: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

11. Caso não esteja na regência, qual a maior 
dificuldade que enfrenta na escola? 

 
 

 
 

 
 

12. O espaço da Coordenação Coletiva é um 
momento que propicia debates, 
problematizações e resoluções? 

 
 

 
 

 
 

13. “A aproximação entre teoria e prática nos 
mostra novos horizontes que nos possibilitam 
buscar novas práticas de ensino que facilitem a 
aprendizagem dos educandos”. Você acredita que 
o estudo de teorias é importante na Coordenação 
Pedagógica, mesmo que elas não forneçam 
soluções para seus problemas imediatos? 
( ) sim ( ) não 

 
14. Explique a sua resposta acima. 
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( ) livros didático 

( ) artigos e matérias da internet. 

( ) revistas e jornais impressos. 

( ) livros não-didáticos 

15. Qual a expectativa que possui com as 
famílias dos alunos hoje: 
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Questionário Pais/Responsáveis 
Prezados pais ou responsáveis, 

As respostas a esse questionário darão subsídios à escola para que ela faça um planejamento 

pedagógico em conformidade com seus alunos e suas realidades. Em razão disso, pedimos que 

respondam às perguntas com carinho, anonimamente se quiserem, para que a escola faça um 

trabalho condizente com o seu alunado. 

Agradecemos, desde já, o empenho. 

A Direção da Escola Classe 708 Norte. 
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Seu grau de parentesco com a criança: 

( ) pai 

( ) mãe 

(  ) padrasto 

( ) madrasta 

(  )outro  _ 

 

 
2. Qual sua faixa etária? 

( ) Até 29 anos 

(  ) De 30 a 40 anos 

(  ) De 41 a 50 anos 

(  ) De 51 a 60 anos 

( ) + 61 anos 

 

3. Como você se autodeclara? 

( ) Branco(a) 

( )Pardo (a) 

( )Preto(a) 

( )Amarelo(a) 

( )Indígena 

( )Não sei 

 

 
4. Em que região administrativa reside com a criança? 

(  ) Plano Piloto  (   ) Gama (  )Taguatinga 

( )Brazlândia ( )Sobradinho 

( )Planaltina ( ) Paranoá 

( )Núcleo Bandeirante (  ) Ceilândia  

( ) Guará ( ) Cruzeiro 

( ) Samambaia ( ) Santa Maria 

(  )São Sebastião (   )Recanto das Emas 

( )Lago Sul ( )Riacho Fundo 

(   )Lago Norte (  )Candangolândia 

(  )Águas Claras (   ) Riacho Fundo II 

( )Sudoeste/Octogonal ( ) Varjão 

7. Como seu filho vem para a escola? 

( ) a pé 

( ) em meu automóvel 

( ) de van escolar 

( )de ônibus de linha  acompanhado 

( ) de ônibus de linha sozinho. 

(   )Outros. Qual?   

 
8) Como seu filho volta da escola? 

( ) a pé 

( ) em meu automóvel 

( ) de van escolar 

(  ) de ônibus de linha acompanhado 

( ) de ônibus de linha sozinho 

(   ) outros. Qual?    

 

 
9) Há    livros  e   revistinhas com temas infantis 

disponíveis em casa? 

( ) sim, há poucos exemplares. 

( ) sim, há muitos exemplares. 

( )não há livros e revistinhas disponíveis. Contamos com a 

biblioteca escolar. 

 

 
10. Em que horários prefere comparecer às atividades 

comunitárias, festas ou reuniões bimestrais na escola? 

( ) em dias de semana, no inicio do turno. (   

) em dias de semana, ao final do turno. ( ) 

aos sábados. 

 

11. Qual a fonte de pesquisa mais utilizada pelo seu 

filho/a para as tarefas escolares em sua casa? 

( ) sites da internet. 

( ) revistas. 

( ) livros. 

(   ) ele pesquisa fora de casa. Onde ?    

 

 
12. Seu filho tem um horário destinado a estudar em 

casa diariamente? 
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( )Park Way ( )SCIA 

(  )Sobradinho II (   )Jardim Botânico 

( ) Itapoã ( )SIA 

( ) Cidade do Entorno . Qual?   

 

 
5. Qual o grau de escolaridade do pai ou homem 

responsável pela família? 

(  )  Ensino Fundamental incompleto 

( ) Ensino Fundamental completo 

( ) Ensino Médio incompleto 

( ) Ensino Médio completo 

( ) Ensino  Superior incompleto 

( ) Ensino Superior Completo 

( )A família não possui um homem responsável por ela 

6. Qual o grau de escolaridade da mãe ou mulher 

responsável pela família? 

 

 
( )  Ensino Fundamental incompleto 

( ) Ensino Fundamental completo 

( ) Ensino Médio incompleto 

( ) Ensino Médio completo 

( ) Ensino  Superior incompleto 

( ) Ensino Superior Completo 

( )Todos os membros da família sem escolarização 

( )A família não possui uma mulher responsável por ela 

( ) Sim, tem um horário para estudar. 

( ) Não. Estuda somente quando há prova e dever de casa 

( ) Ele faz as atividades escolares na instituição do 

contraturno.  Qual instituição?   

 

 
13. Quem desempenha maior papel na família para 

desenvolver os hábitos de estudo na criança? 

( ) pai 

( ) mãe 

( ) irmãos mais velhos 

(   ) outros. Quem?    

( ) precisamos de alguém para desempenhar essa tarefa. 

 

 
14) Qual a renda aproximada de sua família? 

( ) Um salário mínimo ou RS 998,00 

(  ) Dois salários mínimos ou RS 1996,00 

( ) Três salários mínimos ou RS 2994,00 

( ) Quatro salários mínimos ou RS 3992,00 

( ) Cinco ou mais salários mínimos 

 

15. Por    fim,  gostaríamos   que escrevesse suas sugestões para a melhoria  da  

escola:    
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Questionário Assistentes à Educação 
O presente questionário tem por finalidade conhecer melhor a nossa equipe de Assistência à 

Educação da EC 708 Norte, com vistas a construir uma Proposta Pedagógica verdadeiramente 

identificada com os vários segmentos escolares, e com suas demandas. Nesse sentido, responda 

as perguntas, pensando que as respostas podem se reverter em soluções para problemas que 

estão colocados no nosso cotidiano. Agradecemos o preenchimento, que pode ser anônimo. 

A DIREÇÃO 

1. Qual seu nível de instrução? 
( )Ensino Fundamental completo 

( ) Ensino Fundamental incompleto 

(   )Ensino Médio completo Ano de Conclusão:    
 

( )Ensino Médio incompleto 

(   )Ensino Superior completo - Curso:  Ano de Conclusão:    
 

( )Ensino Superior incompleto 

(   ) Especialização  Curso :  Ano de Conclusão:   
 

 

2. Qual a sua função na escola? 
(   ) Técnico administrativo ( )Agente de Gestão Educacional ( ) Terceirizado (a) 

 

 
3. A sua formação tem papel importante no exercício das suas atividades na escola? 

( ) sim ( ) não ( ) contribui em pouca coisa 
 

 
4. As dificuldades que enfrenta em seu trabalho são relacionadas a : 

 
( ) falta de material e equipamentos ( ) falta de pessoal necessário a execução dos  

serviços ( )difícil comunicação com a CRE ( ) incompreensão dos docentes quanto ao seu 

papel na escola ( ) os docentes não seguem à risca suas instruções ( ) falha na 

comunicação da direção com o meu setor  (  ) outros:    
 

5. Qual a sua sugestão para melhorar o seu setor? 
 
 

 

 

6. Qual a sua sugestão para melhorar a 
escola?         
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Resumo das reuniões 

da equipe para 

elaboração da 

Proposta Pedagógica 

Realizamos a primeira reunião em dezenove de março 

de 2019 e contou com a presença da comunidade escolar da 

escola. Foi formada a comissão de trabalho para elaboração 

e atualização da Proposta Pedagógica da escola. Essa 

composta por: Rossélia Maria Campos Nascimento da 

(Diretora); Elisângela Sheila Ferreira Micas (Vice-Diretora); 

Genilde Falcão (Orientadora Educacional); Anette Lobato 

Maia (Professora Readaptada – Apoio pedagógico); Joana 

Inácio Ferreira (Professora Readaptada – Apoio 

Pedagógico); e os pais/responsáveis por estudantes: Rafaela 

(mãe Vinícius), Gisele (mãe de Isabelle 2º C), Flávio (pai do 

Tiago 2º B), Leonardo (pai da Isadora 4º B), Valquíria (mãe 

do Pedro França 2º B), Amanda Marano (mãe de Yuan 3º 

A), Mara Nívia (mãe Mariana 4º A), Lúcia (mãe de Daniela 
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2º A). Foi decidido que os encontros da comissão  

ocorreriam às terças-feiras no período vespertino. 

Logo no dia 26 de março foi iniciada a nossa discussão 

que se estendeu nos dias 02, 09 e 16 abril, mês de entrega do 

documento. 

Seguem abaixo fotos das reuniões: 
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