
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO  
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

  

ESCOLA CLASSE GRANJA DO TORTO 

Brasília - 2019 

�1



SUMÁRIO 

3- Apresentação da Proposta Pedagógica……………………………………….3                                                            

4- Historicidade da Escola…………………………………………………………5 

5- Diagnóstico da realidade escolar……………………………………………..10 

6- Função Social da Escola………………………………………………………25 

7- Princípios orientadores das práticas pedagógicas…………………………25 

8- Objetivos (Geral e Específico)………………………………………………..27   

9- Concepções Teóricas………………………………………………….………28 

10- Organização do Trabalho Pedagógico da Escola…………………………29 

11- Concepções, práticas e estratégias de avaliação…………………………32  

12- Organização Curricular da Escola………………………………………….34 

13- Plano de Ação para a implementação da PP……………………………..35 

14- Acompanhamento e avaliação da PP………………………………………40 

15- Projetos Específicos………………………………………………………….41 

Referências Bibliográficas…………………………………………………….….72 

Anexos………………………………………………………………………..……74 

Apêndices……………………………………………………………….…………82 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica………………………………….82 

Plano de Ação da SEAA…………………………………………………….……84 

Plano de Ação da Sala de Recursos……………………………………..……..84 

�2



3- APRESENTAÇO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

           Esta proposta foi elaborada a partir dos anseios da equipe escolar para a 

melhoria da qualidade da educação de nossas crianças. Construir este processo é 

a ideia força que nos move e une. A escrita, as ações coletivas e as perspectivas 

deste documento têm por objetivo viabilizar a proposta de trabalho para o ano de 

2019.  

            N a c o n s t r u ç ã o d a 

Proposta Pedagógica da ECG 

Torto, para dar corpo às ações 

e metas a serem alcançadas, 

consideramos as condições 

culturais, econômica e social 

da comunidade esco lar. 

Temos uma relação estreita 

com as famílias dos nossos 

alunos. Consideramos as 

expectativas dos pais em 

relação à qualidade de ensino 

e a escola que desejam para os seus filhos. Ouvimos suas opiniões em reuniões 

de pais e mestres, no dia a dia, nos dias letivos temáticos, por vezes, em 

formulários de avaliação, bem como, em festas e eventos promovidos na escola. 

Acreditamos que todos os espaços de conversação geram elementos para uma 

escuta sensível de todos os envolvidos na educação dos nossos educandos.   

        

           Realizamos uma conversa com as crianças e as professoras para levantar as 

dificuldades no plano físico da escola. Neste momento, ouvimos as crianças, seus 

sonhos, suas expectativas, o que esperam do futuro, o que gostariam de mudar, 

como poderia ser a escola ideal. Trabalhamos em vários espaços de modo a 

perceber em que medida somos sustentáveis ou não em nossas relações e no 

cuidado com a escola.    

             A participação dos estudantes foi mais um dos instrumentos utilizados na 

construção deste trabalho. Devido a faixa etária das crianças atendidas pela 

escola, optamos por realizar a participação por meio de discussões sobre a 

temática, questionários, produção de textos e desenhos. 
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           Durante a semana pedagógica reavaliamos a PP do ano anterior, 

organizando pequenos grupos para a elaboração de textos. O momento da 

coordenação pedagógica também foi potencializado para a organização e escrita 

da nossa proposta.  

           A avaliação do trabalho pedagógico é constante. Os momentos de 

coordenação coletiva são essenciais para fortalecer o planejamento  coletivo, bem 

como, para rever pontos e situações a serem modificadas ou mantidos. A 

singularidade de cada aluno é respeitada nesse processo e considerada na 

criação de estratégias de ação. Ainda, a clareza de que toda a equipe escolar tem 

grande desejo de ver a escola avançar, proporcionando às crianças melhores 

condições de adaptação, envolvimento e interesse no processo de produção de 

conhecimento, bem como, maneiras mais criativas de ensinar, tornando mais 

prazeroso o contato dos alunos com as atividades escolares.  

No entanto, a realidade atual tem nos 

apresentado questões como: ba ixo 

rendimento escolar, desinteresse dos alunos, 

mui tas famí l ias que necessi tam de 

orientações básicas no desenvolvimento dos 

seus filhos, indisciplina dos alunos, falta de 

recursos físicos e materiais e inadequação 

da estrutura física da escola.  

Diante dessas situações, a equipe escolar 

decidiu trabalhar com foco em projetos 

específicos, buscando sanar as dificuldades 

citadas acima. Embora todos os projetos da 

escola permeiem por todos os aspectos da educação, alguns são mais específicos 

que outros  para  determinada  situação.  
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Desenvolvemos  na  escola  os  projetos  que  têm como  objetivo  tornar  a  

aprendizagem  mais interessante, proporcionando diferentes situações didáticas, 

muitas vezes de forma lúdica, fora da sala de aula ou em outro horário, em 

contextos diferenciados.  

Os projetos realizados na escola serão melhor abordados em campo 

próprio. 

4- HISTORICIDADE DA ESCOLA 

4.1- A formação da nossa escola 

A Escola Classe Granja do Torto é uma Escola Pública vinculada à 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e Diretoria Regional de 

Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro, desde dezembro de 1967. No início do ano letivo 

de 1968 começou a funcionar com a plenitude do atendimento à comunidade. O 

objetivo principal era atender a comunidade que trabalhava na Fazenda Riacho do 

Torto, filhos de funcionários da NOVACAP, Secretaria da Agricultura, CAESB e 

antiga Fundação Zoobotânica. 

A escola foi considerada escola rural por algumas décadas e desde sua 

criação houve uma atenção em relação à natureza, conforme consulta ao PPP de 

1977. 

                                                                                                    

Acervo do coletivo. Reportagem de jornal de setembro de 1971, do álbum histórico da escola. 

 Na década de 70 a noção de cuidado com a natureza era somente na perspectiva 

da conservação. Mesmo assim, consideramos um elemento mais que pertinente para 

compor a historicidade de nossa escola, que atualmente amplia a compreensão sobre a 

natureza em sua pluralidade. A escola realizava ações como piquenique à beira do 

Ribeirão do Torto, passeios à Água Mineral, programas de saúde, valorização do trabalho 

e enriquecimento da experiência, currículo integrado, compondo possibilidades 

pedagógicas, ainda, assumidas pela equipe atual. 

 A escola é tombada como patrimônio e foi construída pela Embaixada do México. 
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Acervo do coletivo da escola. Placa de doação e atual prédio da Educação Infantil 

Essa placa de metal, foi doação do governo do México para Escola Classe 
Granja do Torto, que funcionava em um prédio anexo ao da escola atual. O prédio hoje 
funciona como sala da Educação Infantil. Não existe em nossos arquivos registros 
históricos desse acontecimento.  

A Escola Classe Granja do Torto era escola rural, destinada aos filhos dos 
chacareiros moradores da região. Os anos se passaram e a escola tornou-se urbana 
devido ao crescimento populacional e residencial que ocorreu na cidade nos últimos 20 
anos. Atualmente atende a uma clientela que mora no entorno da Granja do Torto 

Figura 7. Fotografia da localização da escola.  

“Caminhamos juntos” foi um lema adotado na origem da escola, em sua 

atuação pedagógica e concepção política. Estes são alguns dos aspectos que 

conferem originalidade a nossa escola. Retornamos a esse tema para ampliá-lo 

nas questões relativas à contemporaneidade da  escola  e  da  educação  pública, 

pois a abordagem sobre  a diversidade, sustentabilidade, meio  ambiente natural/

cultural permeia o cotidiano e nos coloca em uma comunidade de vida. 

4.2 - A Comunidade local 

 A população da Granja do Torto está estimada em aproximadamente cinco mil e 

quinhentos habitantes que ocupam diversas áreas desta região. As áreas habitacionais, 

em geral são denominadas Vilas de acordo com o critério inicial de ocupação: Vila dos 

Técnicos, Vila dos Operários, Vila Weslian Roriz, Setor Residencial A e B, Condomínios 
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Mini Granjas, Chácaras vizinhas e Rua 5 que é na verdade uma invasão de lotes próximo 

ao setor de chácaras. A situação dos lotes e áreas construídas, ainda é irregular.  

 Na comunidade, há um “Cantinho da Saúde”, vinculado à secretaria de Saúde do 

DF, atualmente, contando com uma médica, uma enfermeira, uma dentista, dois auxiliares 

de enfermagem, um agente de saúde e duas técnicas em saúde bucal. A Granja do Torto 

conta com uma prefeitura comunitária, cujo prefeito é eleito em Assembléia e tem uma 

secretária. No espaço da prefeitura tem uma pequena biblioteca com livros doados pela 

comunidade.  

 O comércio local é ocupado por pequenos estabelecimentos. Tem também um 

frigorífico de grande porte o Frigoalfa, um pouco mais distante da Vila Weslian Roriz. 

Existe uma pequena escola particular de educação infantil que atende crianças de 2 a 5 

anos. Na comunidade há uma grande diversidade cultural e econômica, que fica 

evidenciada nos setores de moradores: existe diferença entre a situação dos moradores 

da vila Weslian Roriz e Condomínio Mini Granja e do setor de invasão perto das Chácaras 

e também dos moradores que trabalham nas chácaras e têm filhos na escola. 

4.3 - Os espaços da nossa escola

• 4 salas de aula para o Ensino Fundamental e 1 sala de aula para a Educação Infantil 

• 2 banheiros para as crianças (1 masculino e 1 feminino)

• 1 sala dos Professores

• 1 banheiro para os professores (masculino e feminino)

• 1 sala da direção e secretaria (funcionando no mesmo espaço)

• 1 laboratório de Informática

• 1 cozinha com depósito

• 1 sala de Recurso

• 1 depósito de material pedagógico

• 1 sala para os servidores terceirizados

• 1 horta 

• 1 parquinho

4.4 - Identificação da Escola 

• Nome da Escola: Escola Classe Granja do Torto 

- CNPJ: 00494385/0001-90 

- Endereço: Área Especial SN - Granja do Torto 

- Telefone: 3901-7538 e 3901-7539 
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- Email: ecgtorot@gmail.com 

• Equipe Gestora  

• Chefe de Secretaria 

• Coordenadora Pedagógica  

• Equipe de Professores 

• Equipe multidisciplinar 

 Diretora Danielle Gonçalves Vieira Salles 

 Vice-diretora   Patrícia Paula Esteves Corrêa

  Clayton da Cunha Ramos

Elizabeth Cristina Lopes Ribeiro

Professores regentes 

Andréa Rodrigues de Souza  

Ângela de Sousa Silva 

José Guilherme Fernandes Alves 

Lidiane Viana de Carvalho 

Márcia Soares Peixoto 

Maria Rita Barros Chaves 

Nailza Gama da Silva  

Polyana Suelen Silva 

Rosirene da Silva Cardoso 

Simone Aparecida da Fonseca 

Professoras readaptadas Adriana de Farias Ramalho 

Elizabeth Cristina Lopes Ribeiro

Professora da Sala de Recurso (lotada na EC SMU) Monalisa  Redmerski

EEAA
 Suelem Araújo Ruas Oliveira (Psicóloga) 

Seir Camacho Teixeira Vasconcelos 

(Pedagoga)
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• Equipe de Suporte 

• Conselho Escolar 

Carreira Assistência à Educação 

Técnico em Gestão

Inês Mendes Quirido (readaptada)

Carreira Assistência à Educação 

Agentes de Gestão Educacional  

Marlene Pereira Lemos 

Severino Ramos de Oliveira

Educador Social Voluntário Aline de Moura e Silva 

Débora de Oliveira  

Sirleide de Moura e Silva 

Merendeiras  

(Servidoras terceirizadas) 

Josilda Tavares da Silva 

Maria José Alves Ramos 

Agentes de conservação e limpeza 

(Servidores terceirizados)

Lisete Spohr Vestena 

Maria Aparecida Galdino Lopes 

Pedro de Alexandria Bezerra 

Rodrigo Pereira Lemos 

Vigilantes terceirizados Helder Ricardo A. Caetano 

Mastrônio Medeiros Gama 

Ricardo Bonifácio Ferreira 

Ricardo de Oliveira Santos

Servidor cedido (SLU) Gilmar Marcolino da Silva 

Diretora Danielle Gonçalves Vieira Salles 

Carreira Magistério Andréa Rodrigues de Souza  

Adriana de Farias Ramalho

Carreira Assistência à Educação Marlene Pereira Lemos  

Inês Mendes Quirido

Segmento Pais Ana Maria Batista Alves  

Kamilla Medeiros Barbosa
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• APM* 

* Em Junho haverá novo pleito para a eleição dos novos membros da APM

• Colaboradores 

5- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 A Escola Classe Granja do Torto é uma escola inclusiva que atende as duas 

primeiras etapas da Educação Básica, com 189 alunos matriculados. O Primeiro Ciclo 

(Educação Infantil - 4 e 5 anos) com 46 alunos e o Segundo Ciclo - Ensino Fundamental I, 

Bloco I (BIA - 1o, 2o,3o anos ) com 81 alunos e o Bloco II (4o e 5o anos), com 62 alunos.  

DIRETORIA

Presidente Danielle Gonçalves Vieira Salles

Vice-Presidente Solange Aparecida da Silva Batista

1o Secretário Rosirene da Silva CArdos

2o Secretário Márcio Sandro Alves da Silva

1o Tesoureiro Elizabeth Cristina Lopes Ribeiro

2oTesoureiro Fábia Araújo de Souza

Conselho Fiscal

Membros efetivos Patrícia Paula Esteves Corrêa

Marlene Pereira Lemos

Severino Ramos Gomes Oliveira

Membros Suplentes Rosane Brito Eloi

Luci Zamuner Coelho

Beatriz de Morais Gomes

Responsável pela horta Joel Rodrigues Gomes

Amiga da Escola Laura Sonda 

Apoio ao pedagógico Luci Zamuner 

Márcia Ramos Alves Duarte  

Rosalina Ribeiro Costa Soares
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 A Educação Infantil é atendida em duas turmas, o primeiro período que funciona no 

turno vespertino com 21 alunos e o 2º Período no turno matutino, com 27 alunos. As 

crianças da Educação Infantil participam da maioria dos projetos desenvolvidos na escola, 

além de cumprir os eixos e linguagens do Currículo em Movimento da Educação Infantil.  

 O Ensino Fundamental funciona no turno matutino com turmas de 1o, 2o, 3o e 4o 

anos e no turno vespertino, com turmas de 1o, 3o e 5o anos (com 2 turmas). 

 A escola possui um banheiro adaptado para atender os estudantes que possuem 

algum tipo de deficiência e rampa de acesso na entrada da escola.  

 No início do ano de 2019, a escola passou a contar com o atendimento de uma psicóloga 
e de uma pedagoga na Sala de Recursos.


	 A análise de indicadores sugerida para a construção da Proposta Pedagógica nos 
convoca a desenvolver estratégias para diagnosticar a realidade e identificar 
perspectivas de solução a curto e médio prazos.

	 Para conhecer um pouco melhor a realidade da nossa escola, aplicamos 
questionários para levantar o perfil das famílias, dos estudantes e dos professores. Os 
questionários encontram-se em anexo.


1- Análise dos dados dos questionários dos responsáveis 

1.1 Região onde mora
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25%

33% 2%

40%

Granja do Torto Sobradinho Lago Oeste Não respondeu



1.2 Grau de escolaridade do pai


1.3 Grau de escolaridade da mãe


1.4 Renda mensal da família
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6%
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41%
41%

6%

Salário mínimo Até R$1.245,00 De R$1.246,00  até R$4.150,00 
De R$4.151,00 até R$8.300,00 Mais de R$12.450,00

0

4,5

9

13,5

18

1a a 4a série 5a a  8a série EM Sup Não há homem responsável
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0
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EF 1a à 4a série 5a à 8a série EM Superior

Grau de escolaridade



1.5 Bens familiares 
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0
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1.6 Passeios culturais (cinema, museu ou teatro)


1.7 Avaliação do trabalho da escola 
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2- Análise dos dados dos questionários dos professores 

2.1- Sexo dos professores 
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2.2- Faixa etária 

2.3- Nível de escolaridade 
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100%

Ensino Superior Pós-Graduação

0
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2.4- Tempo de experiência como professor 

2.5- Formação Continuada 
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2.6- Meios de transporte  

2.7- Efetivos e temporários 
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0
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Carro Ônibus
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2.8- Tipo de moradia dos professores 

3- Análise dos dados dos questionários dos estudantes 

3.1- Sexo dos Estudantes 
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3.2- Faixa etária dos estudantes 

3.3- Avaliação do trabalho da escola realizada pelos alunos 
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4- ÍNDICES DA ESCOLA 

4.1-IDEB DA ESCOLA 

4.1.1 Evolução da Unidade Escolar 

4.1.2 Histórico da Unidade Escolar

Ano Ideb Projeção Ideb Município Ideb

2005 4.0 - 3.2

2007 4.0 4.0 3.5

2009 5.0 5.0 3.9

2011 4.0 5.0 3.9

2013 6.0 5.0 3.9

2015 5.0 6.0 4.0

2017 7.0 6.0 4.7

2019 - 6.0 5.0

2021 - 6.0 5.3

Ano IDEB DF Meta Projetada UE IDEB UE Variação IDEB UE*

2005 4.5 - 4.7
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*VARIAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

4.1 Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil

4.2 Prova Diagnóstica 2019 

• 2o Ano 

Avaliação realizada em Abril/2019 

2007 4.8 4.7 4.8 ▲ +0.1

2009 5.3 5.1 5.2 ▲ +0.4

2011 5.4 5.4 4.7 ▼ -0.5

2013 5.6 5.7 6.2 ▲ +1.5

2015 5.6 6 5.8 ▼ -0.4

2017 6.0 6.2 7.1 ▲ +1.3
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4o Ano 

• Avaliação realizada em Abril/2019 

Português  

 

Matemática 
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• Avaliação realizada em Maio/2019 

Língua Portuguesa 

Matemática 
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4.3 Fragilidades  

Língua Portuguesa - Construir a ideia global do texto lido. 

Matemática - Não apresentou fragilidades nesta disciplina. 

6- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

	 A ECG Torto busca promover uma educação comprometida com a formação humana 

com base nos princípios da sustentabilidade, nos valores éticos e estéticos, respeitando 

todas as formas de vida e reconhecendo a escola como espaço de aprendizagem da 

autonomia e da democracia.  

 Por meio de práticas diferenciadas, a escola promove a aprendizagem do 

estudante para a aquisição do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades, sempre 

levando em consideração a formação integral do aluno por meio dos aspectos intelectual, 

afetivo, social e físico. 

7- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 Pensando na formação plena e integral do indivíduo, a escola vem trabalhando de 

acordo com os princípios da Educação Integral, dos Pressupostos Teóricos que norteiam 
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o Currículo em Movimento da SEDF,  nossa proposta pedagógica está estruturada nos 

seguintes eixos:  

· Educação 

· Cidadania 

· Sustentabilidade 

· Diversidade 

· Gestão Democrática 

 A Educação escolar como fenômeno histórico-social se constrói no cotidiano, por 

meio de ações educativas, de valores construtivos, da compreensão, aceitação e inclusão 

de cada criança com suas peculiaridades e particularidades.  

 A escola contribui para que as relações sociais sejam de igualdade, respeitando a 

diversidade de seus indivíduos, estimulando o aprendizado do diálogo, da construção em 

conjunto dos valores e do trabalho em grupo, considerando o processo de 

desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e emocional de cada criança.  

 A equipe escolar procura reconhecer, respeitar e conviver com as diferenças dos 

alunos, das turmas, das ideias, dos anos, dos papéis e funções de todos. Nos 

empenhamos em oferecer aulas com a participação de todos, valorizando também a 

iniciativa individual. Os avanços individuais e o crescimento coletivo são oportunidades 

maravilhosas de construção de novas formas de convivências e saberes.  
 Nos intervalos, nas horas de lazer e em situações de convívio escolar, existe uma 

preocupação com a construção de valores e de respeito mútuo. Dessa forma 

pretendemos tornar o aluno capaz de descobrir em si, sua capacidade de dar sentido à 

vida e à escola. Oferecemos a eles meios de conhecer, de perceber, de desvendar um 

mundo novo, no pleno exercício da sua cidadania, para que o mesmo possa transformá-lo 

futuramente.  

 Para que a criança se perceba como parte integrante do meio ambiente, 

promovemos atividades que incluam o desenvolvimento do hábito de cuidar de si 

(alimentação saudável, higiene pessoal, lazer, descanso e saúde, atividade física) e do 

outro, do ambiente em que vive e que estuda (sua casa, sua escola e na sociedade).  

 Dessa forma, acreditamos que o aluno ao desenvolver as habilidades propostas, 

possa : 
- refletir sobre a relação com o outro e com o meio 
- trabalhar em equipe de forma compartilhada, com companheirismo, respeitando e 

valorizando a opinião de todos  
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- trabalhar o respeito ao próximo independente das limitações de cada um 
- desenvolver noções de limites visando melhor desempenho dos mesmos nas atividades 

propostas 

 Para atender a todas as necessidades de nossas crianças, promovemos encontros 

de estudos visando melhor embasamento teórico do professor, oferecer  oportunidades  e  

espaços aos educadores  que  favoreçam  o  desenvolvimento  das  múltiplas dimensões 

humanas e inovação das práticas pedagógicas. 

 A escola busca e incentiva a presença de toda a comunidade em reuniões, 

assembleias e eventos de forma apropriada a solucionar problemas e realiza eventos que 

permitam maior interação entre todos da comunidade escolar.  

 

8- OBJETIVOS 

Objetivo Geral  

• Garantir o ensino de qualidade, comprometido não somente com a transmissão de 

informações, mas também, com a formação de cidadãos críticos, participativos e 

conscientes do seu papel na comunidade escolar 

Objetivos Específicos 

• Melhorar a qualidade de Ensino, garantindo a permanência do aluno na escola 

• Garantir o atendimento aos alunos em suas diferenças e particularidades na 

aprendizagem 

• Despertar nos alunos o gosto pelo fazer, pelo criar 

• Orientar o aluno para o exercício da cidadania 

• Conhecer, sensibilizar, respeitar e atuar em prol de um ambiente mais saudável 

• Formar hábitos e atitudes nos alunos de valorização e recuperação do ambiente físico 
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• Formar hábitos de leitura 

• Sensibilizar os alunos no que diz respeito a valores morais, colaboração e socialização / 

sentimento de patriotismo 

• Implementar o Projeto Interventivo, visando uma melhor aprendizagem do aluno 

• Organizar espaços e recursos para vivências lúdicas pedagógica, individual e coletiva, 

visando diminuir a violência 

• Proporcionar aos alunos e professores um ambiente físico agradável, de boa aparência 

e propício a aprendizagem 

• Promover situações onde o aluno perceba-se parte integrante do meio ambiente. (Eu e 

o outro, eu e a natureza, eu e eu) 

• Possibilitar experiências e reflexões relacionadas à convivência social e à cidadania 

• Sensibilizar os alunos, os professores e a comunidade escolar de que “todos somos 

diferentes” e que devemos respeitar essas diferenças 

• Desenvolver projetos e atividades que viabilizem, de forma produtiva, a integração 

Escola-Comunidade 

• Oferecer aulas interessantes com o recurso da sala de informática 

• Enriquecer  as  aulas  com  visitações  a  locais  públicos,  de  acordo  com  o  conteúdo 

programático  /  PCN  /  Currículo em Movimento / Planejamento 

• Proporcionar  um  trabalho  multicultural  em  relação  à  história  e  cultura  afro  

brasileira  atendendo  a  lei 20.239/2003  e 11.645/2008 

• Nortear as atividades humanas pedagógicas e apoiar o professor em suas ações 

• Valorizar os profissionais de educação 

• Avaliar o desempenho de todos os segmentos da Escola 

• Reconhecer o Conselho Escolar como parte integrante e importante no contexto escolar 

• Buscar maior participação da comunidade na implementação pedagógica, administrativa 

e financeira da escola 

• Participar dos projetos públicos ou particulares que tenham caráter educativo 

• Utilizar os recursos financeiros para atender as necessidades mais urgentes da escola 

9- CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

  

	 Para atender adequadamente aos nossos alunos, a escola baseia seu trabalho 

pedagógico voltado para a formação do individuo, de acordo com os pressupostos da 
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Pedagogia Histórico-Crítica. Tal embasamento encontra-se nos documentos norteadores  

para a prática pedagógica da SEDF.  

 A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro. Diante 

disso, a escola tem a intenção de desenvolver atitudes de cuidado e diálogo entre os 

saberes e a experimentação de estratégias que favoreçam a educação crítica e sensível 

das nossas crianças.  

 No entanto, haverá a  utilização do espaço da coordenação coletiva para formação 

continuada do grupo na aquisição de conhecimentos, bem como o entendimento dos 

documentos que direcionam a nossa prática. 

10- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 O trabalho pedagógico realizado pela ECG Torto compreende todas as atividades 
desenvolvidas pelos profissionais visando a realização adequada do processo de ensino-
aprendizagem.

A escola atende crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, anos 
iniciais. 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 
(LDB, art.29).
 Temos a brincadeira como principal atividade para promover o desenvolvimento 

motor, cognitivo, moral e emocional do estudante, associando atividades lúdicas a uma 

aprendizagem mais prazerosa.  

 

MATUTINO VESPERTINO

2O Período 1O Período

1O Ano A 1O Ano B

2O Ano 3O Ano B

3O Ano A 5O Ano A

4O Ano 5O Ano B
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 O Ensino Fundamental está organizado por ciclos, em que a ordenação do 
conhecimento se faz em espaços de tempo maiores e mais flexíveis, que favorecem o 
trabalho pedagógico diversificado e integrado, necessário em qualquer sistema de ensino 
democrático que, ao acolher indistintamente a comunidade, inclui estudantes de 
diferentes classes sociais, estilos e ritmos de aprendizagem. 
 Na progressão continuada temos os ciclos como um elemento para superar índices 

de reprovação e evasão. De acordo com as diretrizes da SEEDF,  no ensino fundamental 

os estudantes progridem em seus estudos sem a reprovação. Esta forma de organização 

está embasada em estudos que explicitam que elas avançam na compreensão de 

aprovação automática, pois, “contempla o aspecto pedagógico, a crença de que toda 

criança é capaz de aprender” (Freitas, 2003, p. 24). Neste aspecto é comum a associação 

ao pensamento construtivista, no que diz respeito aos ritmos de aprendizagens e das 

especificidades de cada ser individual.  

 Por se tratar de uma escola inclusiva, também temos um olhar diferenciado para a 

criança com necessidades especiais. Entendemos a sua importância e que ela precisa ser 

respeitada em suas diferenças e dificuldades, para sentir-se inclusa e pertencente à 

escola e à sala de aula. 

 Em nossa escola, a comunidade é bastante presente e a comunicação com a 

família é feita por meio de agenda, grupos de whatswapp, contato telefônico ou 

pessoalmente.  
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 A escola segue o seguinte horário: 

Matutino: 7h30 às 12h30 

Vespertino: 13h às 18h 

  

 Os professores que entram em regência de classe à tarde coordenam pela manhã 

e vice e versa. Os dias de segundas-feiras e sextas-feiras são destinadas à coordenação 

externa. Os dias de terças-feiras e quintas-feiras são destinados a cursos ou coordenação 

individual com a coordenadora pedagógica, que acompanha o trabalho pedagógico e 

estimula os professores nos projetos em andamento. Nestes dias são planejadas as aulas 

de forma mais atraente possível para o aluno. Há também o atendimento no Projeto 

Interventivo e no Reforço. A elaboração das avaliações formativas (testes, provinhas, 

pesquisas, etc) são também realizadas nestes momentos. 

 As quartas-feiras são destinadas à coordenação coletiva. São dias de estudos e 

reflexão, avaliação do trabalho pedagógico, avaliação da PP, possíveis intervenções ou 

mudanças de estratégias em relação ao fazer pedagógico.  

 Não há em nossa escola problemas com a infrequência, pois a equipe tem grande 

preocupação com as aulas e a com as necessidades específicas das crianças.  

 Para o atendimento das crianças diagnosticadas, a escola conta com  a atuação de 

01 Psicóloga, 01 professora para a Sala de Recursos e 03 Educadores Sociais 

Voluntários (ESV). 

 A escola participa dos seguintes programas e  projetos da SEEDF: Programa 

Saúde na Escola e Mais Alfabetização. 

 Vale ressaltar que a escola não possui um espaço destinado para Biblioteca e Sala 

de Leitura. 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Coordenação 
externa

Formação 
continuada 


 ou 

coordenação 

Individual


Projeto Interventivo


Reforço

Coordenação 
coletiva

Formação 
continuada 


 ou 

coordenação 

Individual


Projeto Interventivo


Reforço

Coordenação 
externa
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11- CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação é um procedimento sistemático e contínuo, que acontece ao longo de 
todo o processo de aprendizagem. Nesse processo, os “erros” têm um papel importante, 
não como equívoco, mas como um momento evolutivo da aprendizagem das crianças. 
Para o professor, é uma oportunidade de refletir sobre o redirecionamento de sua prática 
pedagógica a fim de garantir avanços na aprendizagem do aluno. 

Não se pode tratar da avaliação em termos quantitativos de acertos e erros, mas 
sim da avaliação que prioriza o comportamento e as mudanças pelas quais os alunos 
passam, seu crescimento, sua maturidade, sua capacidade de vencer desafios, de 
consolidar suas hipóteses e de confrontá-las. A observação por parte do professor é um 
instrumento importante que permite avaliar o processo de construção da linguagem 
escrita, bem como de seu próprio trabalho. As situações de fala, escrita e leitura devem 
ser aproveitadas no acompanhamento do progresso da criança; os diagnósticos podem e 
devem ser revistos constantemente. O registro da avaliação individual, observada em 
diferentes aspectos pode ajudar o professor a propor e estimular novos desafios e a 
valorizar aspectos já vencidos pelas crianças. O retorno do professor sobre o que elas já 
aprenderam é importante em uma avaliação formativa do processo de aprendizagem. 

Há alunos que apresentam algumas dificuldades e avançam em ritmo mais lento. 
Para outros, o processo é desafiador e pode ser atingido em um prazo mais breve. 
Estimular e convidar os alunos a refletir sobre sua produção, criar situações que 
favorecem sua integração ao grupo e as trocas de experiências coletivas entre eles são 
algumas das situações didáticas propostas. 

Essa interação fortalece a relação professor-aluno e pode fazer de sua prática 
educacional juntamente com outros profissionais. Esse movimento de troca e busca de 
experiências enriquece o trabalho do educador, semear a produção de conhecimentos 
pode ser um ato individual do professor, mas a colheita dos frutos é um ato coletivo entre 
o professor e seus alunos. 

O processo avaliativo vem diversificando-se e apresentando-se como tema para 
grande reflexão. Em nossa escola, utilizamos alguns instrumentos avaliativos como: 
avaliações orais e escritas, portfólios, registros reflexivos, apresentações livres do 
conteúdo, no entanto, por vezes ainda assim é motivo de angústia na comunidade 
escolar. 
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Para trabalharmos a avaliação sem essa angústia, que acaba por atrapalhar o 
educando, buscamos planejar atividades que tragam oportunidade ao aluno de mostrar 
um conhecimento significativo. 

Nossa escola avalia com suportes legais e respeitando o perfil de cada turma e a 
limitação daqueles que apresentam alguma dificuldade. 

Portanto, pensando no processo de aprendizagem de cada aluno, ressaltamos 
especificamente os seguintes aspectos: 
• Seu grau de participação no processo educativo
• O desenvolvimento de suas relações interpessoais
• Os resultados individuais apresentados em avaliações, testes e tarefas 
• O desenvolvimento do nível de receptividade ao trabalho didático/pedagógico ofertado 
• O desenvolvimento e possíveis mudanças comportamentais, observados os níveis de 

aplicabilidade cotidianas dessas mudanças
•  O grau de eficácia na demonstração/apresentação da aprendizagem desenvolvida 
•  O nível de desenvolvimento e utilização do processo de auto avaliação, com vistas à 

construção de uma prática reflexiva de caráter aperfeiçoador, contínuo e cada vez mais, 
autônoma

Na ECG Torto, a avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem será processual, 
formativa e participativa, de forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se em 
consideração tanto as estratégias didático-pedagógicas propostas, como os processos de 
aprendizagens dos estudantes. 

A avaliação será formativa, com vários instrumentos e análise de todo o coletivo da 
escola nas reuniões coletivas e também nas coordenações junto à Coordenação 
Pedagógica. A cada bimestre aplicaremos o teste da Psicogênese, envolvendo os alunos 
do 2o Ciclo Bloco I (Bia - 1o, 2o, 3o anos) verificando os avanços dos alunos e reformulação 
de estratégias, caso seja necessário, para a progressão continuada. 

Nas turmas de 4º e 5º anos (Bloco II do Ensino Fundamental ), também serão 
avaliadas as estratégias pedagógicas utilizadas, bimestralmente, para diagnosticar as 
habilidades e intervenções necessárias. Também trabalharemos com Conselho de Classe 
bimestral. 

A avaliação das ações será feita através da avaliação institucional, cabendo críticas 
e sugestões por parte da equipe escolar, dos encontros envolvendo as famílias, nas 
reuniões pedagógicas e administrativas, visando sempre uma reavaliação e possibilitando 
rever estratégias que zelem pela eficácia da aprendizagem do aluno.
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12- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA
Dentre as práticas implantadas pela escola, a mais legitimamente ligada à sua 

razão de ser é, sem dúvida, a que denominamos desenvolvimento do currículo escolar. 

Muito mais do que um conjunto de saberes dividido em áreas de conhecimento, 

disciplinas, atividades, projetos e outras formas de recorte, por sua vez organizados em 

séries anuais ou semestrais, ciclos, módulos de ensino, eixos e outras, o currículo é o 

coração da escola. É por dentro dele que pulsam e se mostram as mais diversas 

potencialidades, em meio às reações manifestadas pelos alunos nos seus escritos, 

desenhos, jogos, brincadeiras, experimentos, estratégias de relacionamento entre si e 

com os educadores. A força do currículo escolar é tanta, que sobre ele costumam recair o 

“êxito” ou “fracasso escolar”.  

 Optamos mais uma vez, em 2019 por trabalhar com projetos. Entendemos que a 

pedagogia de projetos é uma metodologia de trabalho educacional que organiza a 

construção dos conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de forma 

coletiva, entre alunos e professores, ou entre os professores e a equipe escolar. Reunimo-

nos equipe docente, coordenação e direção para organizar, reorganizar, avaliar esses 

projetos nas reuniões coletivas, todas as semanas.  

 Consideramos o trabalho com projetos como um recurso, uma ajuda, uma 

metodologia de trabalho destinada a dar vida ao conteúdo tornando a escola mais 

atraente, valorizando o que os alunos já sabem e considerando o que desejam aprender.  

 Para atender adequadamente a organização dos conteúdos, relacionando a teoria 

com a prática, os professores utilizam-se de produções de texto, pesquisa de campo, 

aulas no Laboratório de Informática, apresentações teatrais e outras atividades 

diversificadas.  

 Diante disso, os professores integram os conteúdos e objetivos do Currículo em 

Movimento da SEEDF aos projetos desenvolvidos em nossa escola. 
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13- PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

DIMENSÃO - GESTÃO
OBJETIVOS * Buscar recursos junto a outras instituições para promoção do ensino desta 

UE 
* Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar as ações da PP da escola

* Promover um ambiente de trabalho de qualidade entre o grupo

* Fortalecer a parceria família e escola

METAS * Ampliar e motivar em 100% a participação da equipe em todas as ações 
relacionadas à Proposta Pedagógica  
* Melhorar em 100% a  qualidade de ensino e de trabalho desta UE 
* Realizar eventos para trazer a família para dentro da escola

AÇÕES *Direção

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES * Processual e contínua  

RESPONSÁVEIS * Direção da escola, coordenador, professores   

CRONOGRAMA * Durante todo o ano letivo

DIMENSÃO - GESTÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS * Desenvolver as Diretrizes Curriculares da SEEDF 

* Coordenação coletiva 
-Qualificar a coordenação pedagógica como momento de formação 
continuada dos professores, bem como promover estudos individuais e 
coletivos 
-Otimizar o planejamento e intervenção das ações pedagógicas 
-Melhorar a qualidade das aulas 

* Coordenação Individual  
-Desenvolver um planejamento voltado para atender as crianças em suas 
reais necessidades  
-Elaborar atividades interessantes e diferenciadas  
-Envolver no planejamento das aulas o trabalho lúdico, recursos tecnológicos, 
estratégias diferentes para atrair o educando
-Conscientizar as crianças sobre o cuidado consigo, com os outros e com o 
ambiente externo
-Ampliar as oportunidades para uma educação de qualidade 

* Reavaliar as ações educacionais desenvolvidas 

* Propor alternativas para garantir o  processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes 

* Desenvolver atividades na Educação Infantil e turmas do 1o ano, voltadas 
para a realização da VII Plenarinha   

* Participar da Coordenação Coletiva Propositiva  

* Incentivar a participação dos professores nos encontros da Virada 
Pedagógica
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METAS * Implementar em 100% o Currículo em Movimento na escola


* Envolver em 100% as professoras nas atividades de formação, estudo, 
planejamento e intervenção nas ações pedagógicas 

* Aumentar em 100% a participação e  o interesse nas aulas 

* Melhorar em 100% as relações humanas, o respeito ao próximo e as 
atitudes favoráveis ao ambiente 

* Reduzir em 100% o número de reprovações escolares 

* Estudar  100% os temas propostos para a Virada Cultural 

AÇÕES * Coordenação coletiva 

* Coordenação Individual 

* Projetos dinâmicos e voltados para atender a necessidade da clientela da 
escola (Educação Infantil e Ensino Fundamental) 

* Conselhos de Classe Formativo 

* Plenarinha 

* Virada Pedagógica 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES * Processual, contínua e permanente

RESPONSÁVEIS * Coordenador, direção, professores, alunos

CRONOGRAMA * Durante todo o ano letivo
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DIMENSÃO - GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

OBJETIVOS * Sanar as necessidades assim que surjam, por meio de estratégias 
diversificadas (

*Avaliar as crianças com instrumentos como: testes de conhecimento, 
avaliações de forma interdisciplinar  

 *Avaliar as crianças nas atividades diárias, na participação em sala de aula, 
no cumprimento das atividades extraclasse 

*Reforçar a aprendizagem dos alunos e promover melhor rendimento nas 
avaliações da aprendizagem

* Oferecer à criança um atendimento individualizado, com vistas a melhorar a 
aprendizagem, a partir de maneiras diversificadas para  desenvolverem as 
habilidades necessárias e pertinentes ao currículo e ano em questão 

*Trabalhar com os alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem 

*Desenvolver  hábitos saudáveis de leitura 

*Produzir textos com coerência 

*Ouvir histórias e interpretá-las 

*Alfabetizar as crianças utilizando o recurso da informática

*Coordenar as ações pedagógicas da escola estabelecidas na Proposta 
Pedagógica 

*Operacionalizar os projetos em andamento

*Orientar pedagogicamente os docentes, discentes e a família 

*Acompanhar sistematicamente os professores e avaliar os rendimentos 
escolares 

*Elevar o índice do IDEB  

* Melhorar progressivamente o índice nas avaliações externas 

* Desenvolver as potencialidades dos educandos diagnosticados no processo 
educativo
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METAS * Reduzir em 1005 o índice de reprovação e aumentar o índice de inclusão 

* Aprimorar em 100% o conhecimentos do professor em relação ao 
aprendizado do aluno 

* Aumentar em 100% o interesse e a participação dos alunos nas atividades 
propostas

* Diminuir em 100% os problemas de aprendizagem existentes na escola 
(Reagrupamento, Projeto Interventivo, Reforço) 

* Desenvolver em 100% as habilidades de leitura, escrita, Interpretação, 
produção de textos

* Melhorar em 100% o trabalho pedagógico na escola  

* Avaliar o desempenho de todos os segmentos da escola

* Incentivar as professoras na participação da formação oferecida pela SEDF 

* Cumprir os objetivos do currículo e do calendário escolar 

* Alcançar em 100% um índice mais elevado no IDEB

* Melhorar a convivência e o aprendizado das crianças atendidas pela Sala de 
Recurso

AÇÕES * Projeto Interventivo  

* Projeto reforço

* Avaliação formal do aluno  

* Contação de histórias  

*Projeto Sala de Informática  

*Projeto da Coordenação Pedagógica 

*Projeto da Sala de Recurso

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES * Processual, contínua, permanente e formal 

RESPONSÁVEIS *Professores, coordenador, direção, professor da Sala de Recurso e alunos

CRONOGRAMA *Durante todo o ano letivo 

DIMENSÃO - GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVOS * Colaborar e participar de algumas decisões relativas ao processo 

educacional. 

* Promover a participação atuante da comunidade no processo de 
desenvolvimento dos propósitos da escola 

* Fortalecer e ampliar a parceria entre escola e família
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METAS * Aumentar em 100% a participação das famílias com a APM da escola 

* Promover eventos e ações para trazer a família para a escola 

* Desenvolver em 100% estratégias para melhorar a comunicação com as 
famílias (agenda, grupos de whatsapp, facebook)

AÇÕES * Conselho Escolar

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES * Contínua e permanente

RESPONSÁVEIS * Equipe escolar, alunos, pais e membros de cada segmento do Conselho 
Escolar

CRONOGRAMA * Durante todo o ano letivo

DIMENSÃO - GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVOS * Avaliar o desempenho de todos os segmentos da escola 

* Incentivar os professores a participarem das formações oferecidas pela  

SEDF  

* Cumprir o Currículo em Movimento e o calendário da SEDF

METAS * Substituir em 100% a ausência de Professores até 3 dias, abonos e licença 
TRE

AÇÕES *Substituição de professores ausentes

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES *Durante todo o ano letivo 

RESPONSÁVEIS *Professores, coordenador e direção

CRONOGRAMA *Durante todo o ano letivo 

DIMENSÃO - GESTÃO FINANCEIRA
OBJETIVOS * Destinar corretamente as verbas recebidas pelo GDF 

* Atender as principais necessidades da escola

METAS * Utilizar em 100% as  verbas e aproveitar as possibilidades geradas pelos 
recursos 

AÇÕES * Prestação contas dos recursos públicos (PDAF, PDDE) 

* Cumprimento da Ata de prioridade

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES * Contínua 

RESPONSÁVEIS * Direção e conselho escolar

CRONOGRAMA * Durante todo ano letivo
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14- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 O acompanhamento e avaliação da presente proposta são feitos continuamente, a 

cada ação, a cada desenvolvimento de Projetos, nas reuniões coletivas, nos encontros 

com a comunidade. A escola está em constante mudança e em razão disso, a Proposta 

Pedagógica é dinâmica. Por isso, estamos em constante reflexão, avaliação e 

reconstrução do trabalho e do fazer pedagógico. 

 Quando há a sugestão de mudanças na proposta, o grupo se reúne nos dias de 

Coordenação Coletiva para discutir sobre o assunto. Se houver a opção pela alteração, 

passamos a adotar a nova proposta e, posteriormente, é feita mudança na Proposta 

Pedagógica. O registro é feito por meio de uma ata. Se alguma mudança ocorrer depois 

que a proposta foi enviada para a CREPP, fazemos a alteração na Proposta Pedagógica 

do ano seguinte. 

15- PROJETOS ESPECÍFICOS  

 A seguir, listamos os principais projetos desenvolvidos na Escola Classe Granja do 

Torto.

DIMENSÃO - GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVOS * Gerir de modo que o conselho escolar participe das decisões. 

* Proporcionar espaço adequado para melhor atender a comunidade escolar 

METAS * Buscar em 100% o envolvimento do conselho escolar

* Construir um ambiente para a atuação do SOE 

AÇÕES * Gestão Compartilhada. 

* Construção da sala de Orientação Educacional

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES * Contínua 

RESPONSÁVEIS * Direção, Conselho Escolar, comunidade escolar e SEDF

CRONOGRAMA * Durante todo o ano letivo
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PROJETO INTERVENTIVO 
APRESENTAÇÃO 

Em 2014 iniciamos o Projeto Interventivo com a finalidade de minimizar as 
dificuldades individuais e pontuais de algumas crianças. É um projeto da Rede Pública do 
DF, que consta nas Diretrizes Pedagógicas do 2º ciclo. 

O Projeto Interventivo é um projeto específico que parte de um diagnóstico e 
consiste num atendimento imediato ao estudante, que após experimentarem todas as 
estratégias pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, ainda evidenciam dificuldades.  

O PI apresenta uma dimensão política que recaí sobre o cumprimento do direito de 
cada estudante à aprendizagem e outra, pedagógica, voltada para a seleção dos recursos 
mais apropriados para a promoção de suas aprendizagens. (Villas Boas) 

Através do Projeto Interventivo os alunos receberão um atendimento mais 
individualizado, elaborado à partir das necessidades 
de cada criança. 

OBJETIVO GERAL 

• Buscar o desenvolvimento e a construção dos conhecimentos de leitura, escrita e raciocínio 
lógico-matemático de forma lúdica e prazerosa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Levar o aluno a interpretar textos que possam provocar diferentes significações e 
também a trabalhar com informações diferenciadas


• Expressar-se oralmente de forma clara e confiante


• Construir autonomia no pensar e no agir


• Ler com autonomia demonstrando compreensão do que leu

• Fazer revisão do próprio texto, trocando ideias com os colegas e o professor, 

reescrevendo seu próprio texto


• Empregar corretamente a paragrafação, pontuação, acentuação, separação silábica, as 
regras ortográficas e de pontuação nas produções escritas, evitando os vícios de 
linguagem


• Respeitar as regras de convivência

• Ouvir com atenção


• Ler, criar e interpretar problemas matemáticos


• Conhecer e ter domínio das quatro operações. 
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METODOLOGIA 
Em 2019 iremos planejar o momento do Projeto Interventivo de uma forma muito 

tranquila, uma vez que já temos a experiência dos anos anteriores. No início do ano a 
escola organizou um espaço destinado, exclusivamente,  ao atendimento para o Projeto 
Interventivo e o Reforço. 

O planejamento do projeto inclui o trabalho de forma lúdica em atividades de 
Português e Matemática uma vez por semana, por uma hora, no mesmo horário da aula, 
com os professores que estão em coordenação. As atividades   serão oferecidas para 
grupos de no máximo 3 alunos.

Os  professores regentes  fizeram um levantamento  em  suas  salas das 
necessidades específicas de cada aluno e entregaram ao professor que vai realizar o 
projeto. Esse levantamento é constantemente reconstruído, uma vez que a criança supere 
a dificuldade ou desenvolva a habilidade que necessita, podendo ser dispensada do 
projeto. 

Os professores que oferecem o atendimento registram as atividades realizadas e 
dão o retorno ao professor regente e à coordenação pedagógica da escola. Também é 
informado à coordenação quando o aluno não comparece ao projeto interventivo para 
providências junto à família.

AVALIAÇÃO 
A avaliação será feita de uma forma processual e contínua, respeitando o tempo 

cognitivo e afetivo no processo de aprendizagem de cada aluno. Será realizada através 
da participação, desempenho e envolvimento dos alunos nas atividades propostas, com 
reavaliação bimestral. 

PERÍODO 
Durante o ano letivo
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PROJETO SALA DE INFORMÁTICA  

APRESENTAÇÃO 

 Desde pequenos temos contato com a 

tecnologia. O computador é uma tecnologia de 

extrema importância atualmente e, desde 

pequenas, as crianças são atraídas e 

fascinadas por ele. Nós educadores, devemos 

então tornar este aprendizado prazeroso 

valendo-se de diversos recursos para que a criança seja instigada a pensar e agir, 

utilizando-se da máquina como um acessório de grande valia para o desenvolvimento de 

sua aprendizagem.  

 É importante pensar o uso dos recursos tecnológicos na educação como 

ferramenta de ensino e meio para potencializar Oo conhecimento.  

 A informática educativa deve ser um complemento de conteúdos curriculares 

visando o desenvolvimento integral do indivíduo.  

 O laboratório de Informática é a responsável por realizar um trabalho diversificado e 

de apoio à educação oferecida pela escola. 

  

* Projeto desenvolvido pela Professora Readaptada Elizabeth Cristina Lopes Ribeiro
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OBJETIVO GERAL 

• Construir estratégias de criação e produção de novos saberes e práticas de ensino com a 

introdução dos recursos tecnológicos no cotidiano escolar

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover a utilização do computador como instrumento de apoio às matérias e aos 

conteúdos lecionado 

• Auxiliar para alfabetização , raciocínio lógico, o uso do equipamento 

• Desenvolver a atenção, a memória, a percepção e a criatividade 

• Preparar os alunos para uma sociedade informatizada e tecnológica 

METODOLOGIA  

 Como o computador desperta grande interesse nos alunos, as aulas serão 

oferecidas para melhorar a aprendizagem, como ferramenta de apoio e complementação 

dos conteúdos ministrados pelas professoras em sala de aula e suporte aos projetos que 

serão desenvolvidos pelos alunos em suas turmas. 

 As aulas acontecem uma vez por semana, sempre com a participação da 

professora regente e a professora da Sala de Informática e serão desenvolvidas de 

acordo com o planejamento prévio do professor regente de acordo com o que está sendo 

trabalhado em sala de aula. 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação será feita de uma forma processual e contínua, através da 

participação, desempenho e envolvimento dos alunos nas atividades propostas. 

PERÍODO 

Durante o ano letivo 
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PROJETO REFORÇANDO 
APRESENTAÇÃO 

 A Escola tem a tarefa de garantir a aprendizagem dos alunos, para que se tornem 

usuários efetivamente hábeis do sistema de representação escrita, pois saber ler, 

escrever, calcular e interpretar é condição indispensável ao exercício pleno da cidadania. 

Parte de nossos alunos apresentam dificuldade de aprendizagem em vários conteúdos, 

por este motivo existe a necessidade do desenvolvimento deste projeto.  

 Movidas pelo desejo de ver essa escola com um bom nível de qualidade no ensino 

público, as professoras decidiram dar mais esse atendimento, totalmente individualizado, 

ao aluno que necessita desenvolver algumas habilidades específicas ao ano em que 

estuda.  

 O Projeto deverá ter 1 hora semanal de atendimento em horário contrário à 

regência, podendo acontecer na terça ou quinta-feira.  

  

OBJETIVO GERAL 

• Tornar mais eficiente as aulas de reforço, tendo-as como meios de aprendizagem com 

vistas à melhoria da qualidade de ensino, sanando as dificuldades do aluno.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estimular na criança a vontade de solucionar suas dificuldades de aprendizagem;  

•  Proporcionar diferentes situações didáticas que levem o aluno a esclarecer suas 

próprias dúvidas;  

• Criar situações para que a criança expresse seus sentimentos frente às dificuldades;  

•  Trabalhar de forma individual e diversificada com os alunos;  

• Trabalhar o raciocínio lógico.  

• Realizar um trabalho diferente e prazeroso com o aluno nas aulas de reforço;  

• Promover o conhecimento com atividades que esclareçam suas dificuldades;  

• Confeccionar jogos educativos envolvendo a área do conhecimento que o aluno precisa 

melhorar;  

• Solicitar o apoio das famílias no sentido de encaminhar o aluno para as aulas de 

reforço;  

• Provocar no aluno a busca constante de novos conhecimentos.  
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METODOLOGIA 

-  Aulas individuais;  

- Jogos pedagógicos;  

- Ajuda do colega;  

- Brincadeiras que envolvam os conteúdos desejados;  

- Exercícios diversos;  

AVALIAÇÃO 

 A avaliação será realizada  pelas professoras regentes das turmas, observando o 

desempenho dos seus alunos no decorrer do ano letivo e também pela coordenação da 

Escola.  

PERÍODO 

Durante todo o ano letivo 
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PROJETO FESTA JUNINA  
  
APRESENTAÇÃO 

 O Brasil é um país com um grande acervo cultural, marcado pela contribuição 

deixada pelos povos que marcaram a formação do nosso povo. Durante as Festas 

Juninas as pessoas soltam fogos de artifícios, balões, enfeitam as ruas com bandeirinhas, 

fazem barraquinhas para jogos e comidas típicas e dançam quadrilha. Pensando na 

importância dessa herança cultural e no interesse que estas festas sempre despertam nos 

alunos, foi desenvolvido este projeto, como uma maneira de preservar as tradições para 

as gerações futuras, além de garantir fundos para a realização da Festa das Crianças, 

que acontece todos os anos em Outubro. 

  

OBJETIVO GERAL 

• Resgatar e enriquecer o conhecimento dos alunos quanto aos costumes das Festas 

Juninas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conhecer as características das festas juninas em diferentes regiões do país;  

• Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao homem do campo;  

• Compreender a história da festa junina, bem como seu valor dentro do folclore 

brasileiro, destacando seus aspectos sociais e religiosos;  

• Perceber a importância do trabalho em equipe e a união. 

• Angariar fundos para a realização da Festa das Crianças 

METODOLOGIA 

• Músicas: caipiras, modinhas, modas de viola, sertaneja

• Trabalhos com colagem, recortes, produções de enfeites para a sala; murais, cantigas, 

declamações

• Brincadeiras Juninas (corrida do saco, dança da cadeira, dança da laranja, estoura balão, 

argola, corrida do ovo, etc.)


• Ditado Junino, produções de textos caipiras, estudo da linguagem coloquial e formal, estudo 
de poemas, estrofes, quadrinhas, trava línguas, frases de para-choque caminhão, etc.


• Gincana Junina para arrecadação de itens para comidas típicas no dia a da festa Junina da 
Escola. Fazer gráficos da arrecadação, problemas matemáticos, etc.


• Comidas típicas de cada região do Brasil
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AVALIAÇÃO 

 Será avaliado no decorrer do projeto a participação, a colaboração e a organização 

dos alunos durante as atividades. 

PERÍODO  

 Durante os meses de Junho e Julho, sendo a culminância no dia 07/06 (Festa Junina).  
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PROJETO FESTA DAS CRIANÇAS 

APRESENTAÇÃO 

 O Dia das Crianças é uma data muito esperada por todas as crianças e em nossa 

escola isso não é diferente. Sabendo que toda criança tem o direito de ser feliz, de ser 

valorizada, respeitada e amada. Diante disso, a ECG Torto pensou em proporcionar 

momentos agradáveis para todas as crianças da escola e oferecer uma semana especial 

com brincadeiras, brinquedos infláveis e lanches especiais. 

OBJETIVO GERAL 

• Promover, durante a semana da criança, atividades variadas e interessantes, visando 

dar à criança oportunidades de lazer e sociabilidade educativas   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover a interação entre as crianças a partir de jogos e brincadeiras 

• Desenvolver a coordenação motora, a expressão oral e corporal 

METODOLOGIA 

• Brincadeiras coletivas (gincanas) 

• Zumba Kids 

• Lanche coletivo 

• Brinquedos infláveis 

PERÍODO 

Outubro 
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 PROJETO TRANSIÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(2013), os sistemas de ensino devem assegurar ações que reconheçam as peculiaridades 

das fases de desenvolvimento de cada estudante e suas diversas maneiras de aprender, 

assegurando-lhes, sem tensões e rupturas, a continuidade de seus processos de 

aprendizagem e desenvolvimento.   

 As crianças atendidas em uma instituição de Educação Infantil são as mesmas que 

frequentam o Ensino Fundamental, mas nem sempre a trajetória educacional da criança  

permanece na mesma instituição em que frequentou a Educação Infantil.  

 Pensando nisso, faz-se necessário que a escola pense em maneiras da criança  

passar por essa transição de maneira prazeirosa. 

  

OBJETIVO GERAL 

• Acompanhar  e  auxiliar  a transição dos  alunos do 2o Período da  Educação Infantil 

para o 1o do Ensino Fundamental e do 5o  ano para o 6o  ano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Criar um ambiente de confiança com os alunos, para que possam expressar suas 

emoções e pensamentos sobre o processo de transição 

• Criar um ambiente de confiança com os alunos, para que possam expressar suas 

emoções e pensamentos 

• Trabalhar sobre as expectativas quanto a nova escola 

• Simular rotinas parecidas com as da próxima etapa (5o ano) 

• Participar de aulas com a atual turma do 1o ano 

METODOLOGIA 

A Educação Infantil da EC Granja do Torto funciona no mesmo espaço do Ensino 

Fundamental, mas em prédios individuais. As crianças da Educação Infantil já participam 

de muitas atividades em conjunto com o Ensino Fundamental e isso facilita a transição 

realizada pela escola: 
• Recreio junto com as crianças do mesmo turno 
• As festividades  
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• Projetos desenvolvidos pela escola 
• Como a escola só tem uma cantina, o mesmo lanche é oferecido para todas as 

crianças. Elas são atendidas pelos mesmos funcionários da cozinha e limpeza. 
• É importante realizar atividades para que as crianças que chegam na escola no 1º 

período/1º ano sintam-se acolhidas e tenham uma adaptação bem tranquila; 
• Realizar rodas de conversa com a turma do 2º Período para ouvir suas 

expectativas e para saber o que estão achando sobre a ida para o Ensino 

Fundamental; 
• Relatar para as crianças do 2º Período as experiências dos alunos da atual turma 

do 1º ano; 
• Participar de aulas especiais com a turma do 1º ano; 
• Reuniões com os pais para esclarecer dúvidas e ansiedades sobre a transição; 
• Diálogo constante entre as professoras das duas etapas; 
• O 1º ano deve proporcionar momentos de brincadeiras; 
• A transição deve ocorrer durante todo o ano letivo; 
• É importante o uso da agenda como rotina de trabalho para eles. 

Como a escola é pequena, os alunos da Educação Infantil conhecem todos os 

professores e funcionários da escola, tornando-se um ponto facilitador para esta 

transição. 

Com relação à transição dos alunos do 5o ano da escola, normalmente, eles são 

matriculados no CEF 07. A transição ocorre de maneira bem tranquila e os professores já 

começam a prepará-los para a próxima etapa.  

Algumas atividades desenvolvidas: 

-  Rodas de conversa sobre a próxima etapa 

- Trabalho sobre a independência e o preparo para as avaliações existentes nos 

anos finais 

- Treinamento para o uso da caneta 

- Trabalhar a maneira de se dirigir ao professor, evitando chamá-los de tia/o 

PERÍODO 

Durante todo o ano letivo 

�51



PROJETO DIA DA FRUTA 

 

APRESENTAÇÃO 

 A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde, por desempenhar 

um papel importante na formação de valores, hábitos e atitudes da vida diária das 

crianças, entre eles o da alimentação. O estímulo a uma alimentação saudável no espaço 

escolar pressupõe a integração de ações pedagógicas que visem estimular a adoção de 

hábitos alimentares saudáveis, por meio de atividades educativas que informem e 

motivem escolhas individuais e a adoção de práticas alimentares mais diversificadas por 

meio da oferta, experimentação e conhecimento dos alimentos que são consumidos.  
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OBJETIVO GERAL 

• Desenvolver nas crianças hábitos alimentares saudáveis, levando-os a reconhecer o 

valor nutricional das frutas e sua importância para o bom funcionamento do nosso 

organismo   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Incentivar a criação de bons hábitos alimentares nas crianças; 

• Compreender o que é alimentação saudável, reconhecendo os alimentos saudáveis e 

não saudáveis; 

• Diferenciar frutas, verduras e legumes, bem como a importância da ingestão de 

alimentos saudáveis para a saúde; 

• Conscientizar as famílias sobre a importância da ingestão de frutas para a promoção 

da saúde e, dessa maneira, evitar doenças; 

• Pesquisar e registrar como é a alimentação da família; 

•  Experimentar novas frutas; 

• Conhecer os nutrientes das frutas; 

METODOLOGIA 

O projeto será desenvolvido uma vez por semana, às quartas-feiras. As crianças 

trazem as frutas de casa e cada professora elabora atividades variadas para trabalhar o 

projeto de acordo com os conteúdos previstos para cada etapa. Após o estudo, todas as 

frutas são consumidas pelas crianças.

AVALIAÇÃO 

 A avaliação acontece durante todo o processo a partir da participação e  da 

colaboração de todas as crianças. 

PERÍODO 

 Durante todo o ano letivo. 
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PROJETO “É HORA DA LEITURA" 

APRESENTAÇÃO 

 É através da leitura que se formam cidadãos críticos e seletivos em busca de um 

melhor aprendizado sociocultural. Por isso, é de vital importância o envolvimento dos 

educadores para que o gosto pela leitura e a boa formação de leitores venha a ser uma 

realidade.   

OBJETIVO GERAL  

• Pensar a vivência e o prazer pela leitura, levar a criança a dar asas a imaginação e a 

refletir sobre as histórias contadas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Despertar o gosto pela leitura

• Desenvolver hábitos de leitura

• Ler para entender e contextualizar o mundo em que se vive


• Despertar o senso crítico e analítico


• Transformar o meio em que vive

• Promover o crescimento intelectual do aluno
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METODOLOGIA 
 Este projeto será desenvolvido uma vez por semana, às quintas-feiras nos horários 

matutino e vespertino. Durante o momento da leitura, toda a equipe deverá parar as suas 

atividades habituais para entrar no mundo da leitura. 

AVALIAÇÃO  

 Avaliação contínua a partir de atividades desenvolvidas em sala de aula e durante 

a realização do projeto. 

PERÍODO 

 Durante todo o ano letivo. 
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PROJETO INFLUÊNCIAS CULTURAIS DA ÁFRICA 

APRESENTAÇÃO 

 A questão da discriminação 

r a c i a l e d a f a l t a d e 

conhecimento da cultura afro 

descendente é bastante 

comentada, mas, ainda não 

solucionada. Para tanto é 

preciso levar para o âmbito 

educacional projetos que 

d i scu tam e ap resen tem 

manei ras de d iminu i r a 

problemática do tema.  

 Sabemos que a escola, mesmo sendo um lugar de educação, é palco de diversas 

discriminações, entre elas, a racial. É necessário manter um trabalho constante 

prevenindo a exclusão do diferente e acabando com os estereótipos negativos acerca da 

população negra. 

 Este projeto será desenvolvido com todas as crianças da Escola Classe Granja do 

Torto, visando promover uma educação ética, voltada para o respeito e convívio 

harmônico com as diferenças raciais.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Minimizar preconceitos e fazer valer direitos igualitários, além de formar cidadãos 

críticos e conscientes da democracia racial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proporcionar a criação de uma mentalidade 

crítica 

• Promover a socialização da cor negra nas 

atividades diárias 

• Refletir sobre o tema em questão 

• Ampliar o conceito de cidadania, discutir a 

respeito da diversidade, rel igiosidade, 
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preconceito e inclusão, mantendo sempre o respeito 

• Tratar a todos igualmente, respeitando as diferençasEstimular os alunos a desenvolver 

atividades que promovam o interesse pelo tema 

• Confeccionar com os alunos brinquedos com material reciclável que nos remetam a 

cultura africana 

• Produzir textos sobre o tema 

METODOLOGIA 

 O desenvolvimento das atividades deve estar de acordo com as necessidades, o 

nível da turma e a realidade local. O tema será desenvolvido na sala de aula e em outros 

locais do ambiente escolar, por meio de atividades que envolvam a literatura infantil, 

atividade musical, observação de objetos, fotos, vídeos, notícias e outros meios que 

permitam a exploração, sistematização e conclusão do tema em estudo:  

- Seleção de livros de história africanas para trabalhar história da África, racismo e 

diversidade étnica, cultural e política, através de contação de histórias, debates, 

dramatizações, confecção de murais, etc… 
- Apresentação de músicas brasileiras de ritmos de origem africana (como o samba e o 

maracatu) sondando o conhecimento das crianças sobre as mesmas 

- Apresentação de materiais, fotos, outros e registros sobre o Continente Africano. Fazer 

a exploração em rodas de conversas e propor as crianças mais pesquisas, criação de 

textos e painéis criativos.  

- Reconto oral e escrito das histórias contadas.  

- Construção de brinquedos como: pandeiro, tambor com latas e pé de lata entre outros.  

- Trabalho com mapas para localização de países africanos.  
-  Construção de máscaras africanas 
- Exibição de filmes que abordam o tema estudado 
- Exposição dos trabalhos realizados, apresentação musical, dramatizações, confecção 

de livros e murais.  

AVALIAÇÃO 

 Será feita durante todo o desenvolvimento das atividades, observando o interesse 

e participação dos alunos nas atividades propostas.  

PERÍODO 

 Durante o mês de Novembro, com a culminância no dia da Consciência Negra. 
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PROJETO VAMOS ACABAR COM O AEDES  

 O aumento dos casos de dengue, zica e chikungunya assustam a população e, por 

esse motivo, faz-se necessário o esclarecimento à população escolar sobre essas 

doenças e sua forma de prevenção.  Por isso a importância de desenvolver um projeto 

específico na escola para a conscientização de toda a comunidade acerca do problema. 

OBJETIVO GERAL 

•  Contribuir para a preservação da saúde e prevenir a proliferação do mosquito e a 

doença.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar o mosquito transmissor Aedes aegypti 

• Reconhecer os sintomas do dengue, chikungunya e zica 

• Diagnosticar as dificuldades em conter o mosquito transmissor 

• Conscientizar a população sobre a contribuição de cada um na prevenção do Dengue 

• Reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde e a prevenir 

doenças 

• Ter cuidado com o armazenamento do lixo 

• Aprender a selecionar o armazenamento do lixo: material reutilizável e lixo orgânico 

• Sensibilizar professora e alunos com vídeos de campanha sobre a dengue, 

chikungunya e zika 

METODOLOGIA 

Exibição de vídeos sobre as doenças e como evitá-las.  

Leitura de noticiários sobre dengue, zica e chikungunya.  

Pesquisa na Internet sobre a dengue, zica e chikungunya 

Confecção de cartazes sobre a dengue, zica e chikungunya 

AVALIAÇÃO 

 Será feita durante todo o desenvolvimento das atividades. 

PERÍODO 

 Durante todo o ano letivo  
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PROJETO TRABALHANDO AS DIVERSIDADES 

 Pensando na contribuição da escola para a formação integral e cidadã das 

crianças e promotora da convivência, saberes e aprendizagens significativas, faz-se 

necessário conscientizar a equipe escolar, os alunos e a comunidade de que “cada um de 

nós é diferente”.  

 É importante pensar em ações para promover uma melhoria na qualidade da 

educação, uma educação inclusiva e a eliminação do preconceito com os PNEEs.  

OBJETIVO GERAL 

• Desenvolver trabalhos com todos os segmentos da escola, direção, professores, pais, 

alunos e servidores acerca das PNEEs. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Sensibilizar os alunos, os professores e a comunidade escolar de que nós somos 

diferentes e devemos respeitar estas diferenças 

• Atuar como impulsionadora das mudanças nas práticas educacionais nas escolas, 

desafiando os professores a desenvolverem metodologias diferenciadas para a 

participação ativa, que beneficie todos os alunos com uma educação inclusiva 

• Melhorar a qualidade do ensino para todos 

• Atuar, conjuntamente, com outros profissionais na promoção da acessibilidade 

• Eliminar o preconceito numa perspectiva crítica  

METODOLOGIA 

 Serão realizados atendimentos individuais dos alunos diagnosticados durante a 

semana.  
- Teatro, contação de história e dramatização sobre os conteúdos que serão trabalhados 

ao longo do ano 
- Apresentação de vídeos, filmes e palestras para comunidade escolar, acerca doas 

PNEEs 

- Atendimento aos ANEEs 
- Desenvolver trabalhos diversificados e concretos com sucatas e jogos.  
-   Desenvolver trabalhos com o corpo docente acerca da diversidade e acessibilidade 

dos ANEEs 

�59



- Desenvolver trabalhos incentivando a leitura, voltados para as dificuldades 

interpessoais de cada aluno 
- Leitura de livros que incentivam a inclusão, a diversidade...  

AVALIAÇÃO 

 Será feita no decorrer do projeto, observando o interesse dos envolvidos nas 

atividades, nos eventos e as mudanças de postura do mesmo, frente ao tema proposto, 

com vistas ao aprimoramento e redirecionamentos necessários.  

PERÍODO 

Durante todo o ano letivo 
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PROJETO COLETA SELETIVA NA ESCOLA:  
Novos Saberes, Novas Atitudes 

Justificativa: 

 Em cumprimento a Lei 7.756/2012, sobre a obrigatoriedade  da prática de coleta 

seletiva de lixo nas unidades da rede pública e privada de ensino e, seguindo orientação 

da Regional de Ensino,  a Escola Classe Granja do Torto, irá desenvolver esse Projeto de 

Coleta seletiva sobre a responsabilidade e coordenação da professora readaptada, 

Adriana de Farias Ramalho Mat. 35.451-1,  pois na cidade onde nossa escola se localiza 

não há coleta seletiva de lixo  e  ao ver que o destino final  da seleção é o lixo comum,  a 

comunidade escolar   se desestimula a seguir com as ações, por isso a necessidade de 

uma professora estimulando e promovendo ações  educativas periódicas  junto aos 

alunos e todos os seguimentos da escola. 

 Sendo assim, apesar de ser Lei, o projeto busca promover nos alunos e 

educadores  ações com conteúdos  que permitam aos mesmos, compreender a 

importância de suas atitudes,  pois somos responsáveis pelo lixo que produzimos e 

deixamos no ambiente após a nossa passagem.  

Objetivo geral: 

• Compreender  a importância do ato de reciclar como forma de  melhoria das condições 

do meio ambiente  e adotar uma nova atitude quanto ao descarte  indiscriminado do 

lixo que produzimos, diferenciando o lixo que pode ser reaproveitado do lixo rejeito e do 

lixo orgânico  selecionando-os de forma adequada, além de perceber que a  reciclagem 

também é uma forma de diminuir a quantidade de lixo que dispensamos no meio 

ambiente. 

Objetivos específicos: 
• Diferenciar lixo reciclável, lixo orgânico e lixo rejeito 
• Identificar o lixo reciclável e o lixo rejeito que pode ser reutilizado e/ou transformado 

em artesanato 
• Promover na escola o descarte correto de lixo e consequentemente em casa. 
• Adquirir atitudes de respeito com o meio ambiente diminuindo o lixo produzido e o 

lixo descartado no nosso dia a dia. 
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• Adotar hábitos no cotidiano que vivencie o descarte correto dos lixo que promovem 

maior risco ao ambiente e a saúde como pilhas, lâmpadas, baterias, etc. 
• Estimular  os professores, por meio de oficinas de reciclagem de lixo seco no intuito 

de formar multiplicadores em sala de aula. 

Metodologia/Ações: 

 O projeto será desenvolvido com todo o seguimento  escolar   por meio de ações 

que despertem o interesse para o tema. Tais como: 

• Manter duas lixeiras em todas as salas e demais ambientes. Uma para os 

recicláveis (papéis, plásticos e metais) e a outra para o lixo sujo (rejeito) e o lixo 

orgânico.  Diariamente os recicláveis deverão ser recolhidos pela equipe de 

limpeza e encaminhados para o recolhimento e para a reciclagem quando for 

possível. 
• Afixar placa explicativa sobre o uso correto das lixeiras 
• Manter próximo à cozinha, lixeira para recolher os materiais orgânicos e rejeitos.  
• Promover encontros semanais com os professores realizando oficina de reciclagem 

como forma de torna-los multiplicadores em sala de aula. 
• Fazer um levantamento de quanto lixo a instituição produz por semana e verificar o 

que pode ser destinado para reciclagem ou reuso. 
• Manter duas lixeiras no pátio interno e no pátio externo para lixos orgânicos, 

recicláveis e rejeitos.  
• Orientar os educadores para que  abordem os conceitos sobre a coleta seletiva de 

lixo com os alunos para respeitar os cartazes e praticar a devida separação; 
• Incentivar a  diminuição do uso de copos e outros materiais descartáveis; 
• Orientar funcionários da limpeza e cozinha sobre estas ações, pois é imprescindível 

o engajamento destes profissionais (a/c da direção). 
• Afixar, em locais de fácil visualização, cartazes sobre onde descartar pilhas, 

entulhos, eletrônicos, etc; 
• Socializar vídeos, livros, jornais, folders, atividades e encaminhamentos sobre o 

tema. 
• Refletir sobre a cultura do desperdício e adotar novas posturas quanto ao nosso 

consumo e produção de lixo. 
• Auxiliar os professores, sempre que necessário, com pesquisa e elaboração de 

atividades educativas e de aprendizagem sobre o tema. 
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• Divulgar o projeto com os alunos nos momentos de formação de fila pela manhã 

após o recreio, e de tarde na entrada do turno.  
• Entrar nas salas para passar informes e recados relevantes ao tema. 
• Organizar encontros com os professores nas coordenações coletivas para 

apresentar etapas e metas. 
• Valorizar a participação da equipe de limpeza promovendo com eles, oficinas de 

reciclagem. 
• Promover um abaixo assinado com a comunidade e encaminhar ao SLU solicitando 

a coleta seletiva no bairro e um papa entulho. 
• Encaminhar bilhetes informativos aos pais sempre que necessário para auxílio na 

aulas de artes com o uso de material de lixo reciclável. 

Profissionais responsáveis pela implementação e acompanhamento desse projeto: 

• Professora Readaptada Adriana de Farias Ramalho - Matricula 35.451-1 

 
Cronograma:  

• Durante todo o ano letivo 

Avaliação: 

  A avaliação será feita identificando a mudança de hábitos e atitudes com relação 

ao descarte do lixo produzido pela escola e observando o interesse, a participação e a 

interação de todo o segmento escolar. Perceber se as lixeiras estão sendo utilizadas de 

forma adequada. 

Recursos Materiais: 

Lixeiras, sacos para lixo orgânico/rejeito e sacos para lixo seco. Placas informativas sobre 

a utilização correta do lixo. Lixo seco para uso nas oficinas de artesanato e os demais 

materiais que forem necessários no decorrer do ano letivo. 
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Projeto Hora Cívica 
Hino Nacional e Hino de Brasília 
                                                                             

APRESENTAÇÃO 
 O Hino Nacional é um dos símbolos da Pátria que representa seu povo, sua história e sua 
cultura. Sua letra tem palavras pouco usadas no cotidiano e por isso de difícil entendimento, 
principalmente pelas crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sendo necessário uma 
ação escolar para sua compreensão e memorização.  
 Como justificativa temos também a Lei 5.700/1971, alterada em setembro de 2009, 
trazendo a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional uma vez por semana em todas as 
escolas. Mesmo com essa obrigatoriedade percebe-se que o Hino Nacional, é pouco conhecido 
na sua íntegra pela população. 
  
OBJETIVO GERAL 
• Desenvolver nos participantes o senso de patriotismo respeito e amor à pátria; 

•  Conhecer e a letra e a música do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Brasília 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conhecer e a letra e a música do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Brasília 
• Valorizar o Hino Nacional e a Bandeira Nacional, o Hino e a bandeira de Brasília  

• Ampliar nos envolvidos o  repertório cultural; 

• Identificar a postura adequada no momento de execução do Hino Nacional e de Brasília;  

• Cantar  os hinos aprendidos nos eventos da escola ou de qualquer outro local; 

• Incentivar os alunos e funcionários da escola a cantarem corretamente os hinos brasileiros; 

• Promover integração entre alunos e professores, assim como os demais membros da 
comunidade escolar; 

• Compreender o significado das palavras existentes nos hinos e pouco utilizadas em nosso 
cotidiano. 
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METODOLOGIA 
 Todas as quartas-feiras pela manhã no horário de entrada e de tarde, ao final do turno, os 
alunos, professores e funcionários se dirigem ao espaço indicado, onde permanecem em fila e em 
postura de respeito para cantar o Hino Nacional e o Hino de Brasília acompanhando o 
hasteamento e arreamento da bandeira respectivamente. Criando assim o habito e a disciplina 
quanto ao dia destinado para essa Hora Cívica. 

• Orientar os alunos para que,  no momento de cantar o Hino Nacional e de Brasilia, 
tenham uma atitude de respeito, ficando de pé e em silêncio, deixando os braços soltos 
ao lado do corpo ou leve a mão direita no tórax. Esta última forma é usada para 
demonstrar um sentimento patriótico, porém não é obrigatória. Havendo alguém com 
chapéu ou boné deve descobrir a cabeça. 

• Em sala de aula, os professores reforçam o respeito ao Hino do Brasil e de Brasília 
bem como o respeito e carinho pelas bandeiras como símbolos de nosso país e de 
nossa Cidade. 

• Sempre que necessário e em momentos destinados ao estudo sobre o Brasil e sobre 
Brasília, a professora responsável pelo do projeto, poderá fazer pesquisas e sugestões 
de atividades para auxiliara os professores regentes, bem como realizar ensaios dos 
hinos e acompanhamento de aprendizagem dos mesmos. 

• Promover encontros com os alunos para esclarecer dúvidas sobres o significado das 
palavras constates no Hino Nacional e no hino de Brasília e que são pouco utilizadas 
em nosso cotidiano. 

• Confeccionar lembrancinhas com as cores da Bandeira do Brasil nas datas 
comemorativas como Independência do Brasil e dia da Bandeira Nacional, fixando e 
incentivando a participação dos envolvidos no projeto. 

• Incentivar o ensaio dos hinos em casa como forma de estimular os pais na interação 
com os mesmos e no patriotismo. 

• Entregar  aos alunos e demais envolvidos, letras dos hinos,  sempre que necessário. 
• Promover encontros para ensaios e reforço positivo com os alunos. 

 Esse projeto já é desenvolvido na escola (fotos em anexo) e será continuado no ano de 
2019 pois além de ser Lei, percebemos que ainda há falta de entendimento quanto ao respeito 
que se deve dar as Bandeiras e hinos do Brasil e de Brasília, principalmente nos momentos 
cívicos. 
 Diante desse contexto a comunidade escolar optou por reunir todos os alunos do turno 
com seus professores e demais funcionários da escola para juntos, cantarem o Hino Nacional e o 
Hino de Brasília com o hasteamento e arreamento das Bandeiras do Brasil e de Brasília uma vez 
por semana. 
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Profissional responsável pela elaboração e acompanhamento do projeto: 
Este projeto foi elaborado pela Professora Readaptada Adriana de Farias Ramalho – Matrícula 
35.451-1, para ser desenvolvido pelos professores da escola durante o ano letivo de 2019. 

Demais profissionais envolvidos: 
Todos os seguimentos da escola 

Avaliação do Projeto: 
         Durante todo o ano letivo, observando a participação dos alunos nas atividades propostas e 
durante a execução dos Hinos Nacional e de Brasília. 
        Percebendo a mudança do atitude quanto ao respeito e a postura adequada nos momentos 
em que o Hino Nacional  e de Brasília é tocado. 
         
Recursos:  
Humanos:  

• Todo seguimento escolar (auxiliares de limpeza, monitores, vigilantes, secretário, professores, 
merendeiras, professores, alunos e pais dos alunos). 

Materiais: 

• Computador, impressora, bandeira do Brasil e de Brasília, aparelho de som, pen drive com hinos 
pátrios, letra impressas dos hinos e demais materiais que forem necessários para estimular e 
valorizar o projeto durante o decorrer do ano letivo. 
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PROJETO MASCOTE (AMIGO PET)*

!  

APRESENTAÇÃO 

Os animais são indispensáveis à evolução humana e companheiros inseparáveis 
de nossa espécie, desde os primórdios.   

Por meio de presença e interação organizadas, o animal de estimação interage, ao 
mesmo tempo: 1) como “mascote” (símbolo) da Turma; 2) como estímulo afetivo a alunos 

em situação de timidez; e 3) como “âncora de aprendizagem” para diversos aspectos do 
currículo escolar, especialmente em questões práticas do dia a dia, como a necessidade 

de cuidar, brincar e exercitar afeto, organização, rotina, atenção,  entre outras. 

*Projeto a ser desenvolvido na turma do 2o Período 

OBJETIVO GERAL 

• Facilitar assimilação e aprendizagem do Currículo, bem como estimular a atenção dos 

estudantes ao cotidiano de sala, utilizando casos concretos e a cognição relacionadas 
ao animal de estimação. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elevar o respeito por animais, natureza e biodiversidade, por meio do convívio e 
interação cotidianas, incluindo também atividades escritas e lúdicas envolvendo o 

animal de estimação; 

• Desenvolver afeto de forma saudável com o animal, incluindo os que se encontram em 
situação de timidez, facilitando o processo de socialização e fortalecendo a inteligência 

emocional;  
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• Instituir um mascote para a Turma do 2.º Período da Escola Classe Granja do Torto a 
participar de fotos e atividades relacionadas à Turma. 

METODOLOGIA 

• O Animal (cachorro de pequeno porte) deverá ser trazido ao ambiente escolar em 
transporte apropriado - desde a chegada até a entrada em sala de aula; 

• Ao entrar em sala, deverá será acondicionado com as portas da sala encostadas, com 
vistas a evitar sua evasão pelo ambiente escolar ou mesmo evitar a dispersão de 

necessidades fisiológicas do animal pelo ambiente escolar; 

• Notificação ampla da comunidade escolar acerca do início do projeto, para que a 
participação seja plural e que haja múltiplas contribuições de melhoria; 

• Conscientização de estudantes sobre o respeito aos animais e aos procedimentos de 
manejo cotidiano do bichinho; 

• Introdução semanal do animal no ambiente de aprendizagem, em diversas situações de 
prática escolar, incluindo atividades relativas a desenho e artes, contagem, português, 

psicomotricidade, dentre outras. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Animal de Estimação (cão filhote da raça Yorkshire – Bob), devidamente vacinado e 
vermifugado; 

• Tapete higiênico para cães; 

• Recipientes para prover água e ração ao animal. 

*Observação: todos os itens acima listados são providos pelo Professor responsável pelo 
Projeto 

PERÍODO 

De Maio a Dezembro 
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ANEXOS 

Anexo I – Atividades de Exemplo - Projeto Mascote (Amigo Pet) 

!     !  

 !  
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ANEXOS 
I- Questionário diagnóstico dos pais  

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

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

UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Prezado(a) Responsável, 
O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos pais/
responsáveis e conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 
Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às 
suas características pessoais e às condições de ensino aprendizagem vivenciados por seu(a) 
filho(a). Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações 
individuais prestadas. 

1. Grau de parentesco com o(a) estudante:  
( ) Pai.  
( ) Mãe. 
( ) Padrasto.     
( ) Madrasta. 
(      ) Outro: ____________________________ 

2. Qual o seu sexo? 
( ) Masculino. 
( ) Feminino. 

3. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 29 anos.  
( ) De 30 a 40 anos. 
( ) De 41 a 50 anos.      
( )  De 51 a 60 anos.     
( ) + 61 anos. 

4. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 

5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
( ) Até R$ 1.245,00. 
( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 
( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 
( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 
( ) Mais de R$ 12.450,00. 

6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 
(     ) Nenhuma escolaridade. 
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(     ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 
(     ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 
(     ) Ensino médio. 
(     ) Ensino superior. 
(     ) A família não possui um homem responsável. 

7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável na família? 
(     ) Nenhuma escolaridade. 
(     ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 
(     ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 
(     ) Ensino médio. 
(     ) Ensino superior 

8. Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã.              
( ) Lago Norte.        
( ) Paranoá.            
( ) Varjão.     
(      ) Planaltina. 
(      ) Sobradinho. 
(      ) Asa Norte. 
(      ) Asa Sul. 
(      ) Santa Maria. 
(      ) Guará. 
(      ) Núcleo Bandeirante. 
(      ) Taguatinga. 
(      ) São Sebastião. 
(      ) Recanto das Emas. 
( ) Outra _______________________________ 

9. Qual tipo de moradia que você vive: 
(    ) Casa. 
(    ) Apartamento. 
(    ) Própria. 
(    ) Alugada. 
(    ) Cedida. 

10. Na sua casa tem carro? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 
(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 
(    ) Sim, dois 

11. Na sua casa tem quartos para dormir? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 
(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 
(    ) Sim, dois. 

12. Na sua casa tem computador? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 
(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 
(    ) Sim, dois. 

13. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
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14. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 
( ) Esporte. 
( ) Jornais. 

15. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

16. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso trabalho: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos 
participem e gostem de estar! 

BOM REGULAR (+/-) RUIM

Como você considera sua escola

Organização geral da escola

Direção

Corpo Docente

Serviços de Secretaria

Orientação Educacional

Orientação Disciplinar

Qualidade do Ensino

Merenda

Limpeza e Higiene

Segurança

Biblioteca

Laboratório de Informática

Relacionamento entre colegas

Relacionamento entre professores e 
alunos

Relacionamento entre alunos e 
direção
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II - Questionário diagnóstico dos professores 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO 
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Prezado(a) Professor(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados acerca da formação profissional, das práticas 
pedagógicas e do perfil socioeconômico e cultural dos professores desta Unidade Escolar no ano de 2019. 

A sua colaboração ao preencher este questionário será de grande valia para realizar o diagnóstico da 
realidade escolar e colaborar para a construção de metas e ações a serem realizadas no decorrer deste 
ano. 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 

2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. 
( ) De 30 a 39 anos. 
( ) De 40 a 49 anos. 
( ) De 50 a 54 anos 
( ) 55 anos ou mais. 

3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
( ) Até R$ 1.245,00. 
( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 
( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 
( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 
( ) Mais de R$ 12.450,00. 

5. Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã.              
( ) Lago Norte.        
( ) Paranoá.            
( ) Varjão.     
(      ) Planaltina. 
(      ) Sobradinho. 
(      ) Asa Norte. 
(      ) Asa Sul. 
(      ) Santa Maria. 
(      ) Guará. 
(      ) Núcleo Bandeirante. 
(      ) Taguatinga. 
(      ) São Sebastião. 
(      ) Recanto das Emas. 
(      ) Lago Sul. 
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( ) Outra _______________________________ 

6. Qual tipo de moradia que você vive: 
(    ) Casa. 
(    ) Apartamento. 
(    ) Própria. 
(    ) Alugada. 
(    ) Cedida. 

7. Na sua casa tem carro? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 
(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 
(    ) Sim, dois 

8. Qual é o seu nível de escolaridade? 
( ) Ensino Superior – Curso: __________________ . 
( ) Pós-Graduação – Curso: _________________. 
( ) Mestrado. 
( ) Doutorado. 
(        ) Outro: __________________ 

9. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 
( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 
( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14 anos. 

10. Além da atividade como docente nesta escola, você exerce outra atividade que contribui para sua 
renda pessoal? 

11. Há quantos anos você trabalha como professor? 
(     ) Meu primeiro ano. 
(     ) 1-2 anos.         (     ) 11-15 anos. 
(     ) 3-5 anos.         (     ) 16-20 anos. 
(     ) 6-10 anos.       (     ) Mais de 20 anos. 

12. Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola? 
(     ) Meu primeiro ano. 
(     ) 1-2 anos.        (    ) 11-15 anos. 
(     ) 3-5 anos.        (    ) 16-20 anos. 
(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 

13.  Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra 
neste momento? 

(    ) Meu primeiro ano. 
(    ) 1-2 anos.       (    ) 11-15 anos. 
(    ) 3-5 anos.       (    ) 16-20 anos. 
(    ) 6-10 anos.     (    ) Mais de 20 anos. 

14. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 horas) ou 
aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem na sua área 
de atuação? 

(    ) Não participei. (    ) Sim, e houve um impacto moderado. 
(    ) Sim, e não houve impacto.. (    ) Sim, e houve um grande impacto. 
(    ) Sim, e houve um pequeno impacto. 

  ( ) Sim, na área de Educação. ( ) Sim, fora da área de Educação. (     ) Não.
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15. Quantas vezes por semestre você  tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 

16. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 
( ) Esporte. 
( ) Jornais. 

  (    ) Sites sobre educação.  
  (    ) Outro: ________________________________________ 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos 
participem e gostem de estar! 

II - Questionário diagnóstico dos estudantes 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO 
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Prezado(a) Estudante, 
O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos estudantes e 
conhecer a sua opinião a respeito da nossa Unidade Escolar. 
Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às 
suas características pessoais e às condições de ensino aprendizagem  vivenciados por você. Os 
dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais 
prestadas. 

1. Qual o seu sexo? 
( ) Masculino. 
( ) Feminino. 

2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 12 anos.  
( ) De 13 a 15 anos 
( ) De 16 anos      
( ) 18 anos. ou mais. 
( ) 19 anos. 

3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 
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4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 
AC AL   AM AP BA CE 
DF ES   GO MA MG MS 
MT PA   PB PE PI PR 
RJ RN  RO RR RS SC 
SE SP   TO Exterior 

5. Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã.              
( ) Lago Norte.        
( ) Paranoá.            
( ) Varjão.     
(    ) Planaltina. 
(    ) Sobradinho. 
(    ) Asa Norte. 
(    ) Asa Sul. 
(    ) Santa Maria. 
(    ) Guará. 
(    ) Núcleo Bandeirante. 
(    ) Taguatinga. 
(    ) São Sebastião. 
(    ) Recanto das Emas. 
( ) Outra _______________________________ 

6. Com quem você mora atualmente? 
( ) Com os pais e(ou) com outros parentes. 
( ) Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s). 
( ) Com amigos. 
( ) Sozinho(a). 

7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 

8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 
( ) Esporte. 
( ) Jornais. 
(     ) Games. 

9. Quantos membros de sua família moram com você? 
( ) Nenhum. 
( ) Um ou dois. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 

10. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 
( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família. 
( ) Trabalho e recebo ajuda da família. 
( ) Trabalho e me sustento. 
( ) Trabalho e contribuo com o sustento da família. 
( )Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 

11. Qual o meio de transporte que você utiliza para ir à escola? 
(    ) A pé. 
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(    ) Ônibus. 
(    ) Bicicleta. 
(    ) Carro. 
(    ) Outro: ____________________________________ 

12. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou ruim: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

13. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso trabalho: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola 
onde todos gostam de estar! 

BOM REGULAR (+/-) RUIM

Como você considera sua escola

Organização geral da escola

Direção

Corpo Docente

Serviços de Secretaria

Orientação Educacional

Orientação Disciplinar

Qualidade do Ensino

Merenda

Limpeza e Higiene

Segurança

Biblioteca

Laboratório de Informática

Relacionamento entre colegas

Relacionamento entre professores e 
alunos

Relacionamento entre alunos e 
direção

�81



APÊNDICES 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇAO 
DAS AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONO
GRAMA
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* Desenvolver as 

Diretrizes Curriculares 

da SEEDF 

* Coordenação coletiva 
- Q u a l i f i c a r a 
c o o r d e n a ç ã o 
p e d a g ó g i c a c o m o 
momento de formação 
c o n t i n u a d a d o s 
professores, bem como 
p r o m o v e r e s t u d o s 
individuais e coletivos 
- O t i m i z a r o 
p l a n e j a m e n t o e 
intervenção das ações 
pedagógicas 
-Melhorar a qualidade 
das aulas 

* C o o r d e n a ç ã o 
Individual  
- D e s e n v o l v e r u m 
planejamento voltado 
para atender as crianças 
e m s u a s r e a i s 
necessidades  
-Elaborar at iv idades 
i n t e r e s s a n t e s e 
diferenciadas  
- E n v o l v e r n o 
planejamento das aulas 
o t r a b a l h o l ú d i c o , 
recursos tecnológicos, 
estratégias diferentes 
para atrair o educando
- C o n s c i e n t i z a r a s 
c r i a n ç a s s o b r e o 
cuidado consigo, com os 
outros e com o ambiente 
externo
- A m p l i a r a s 
oportunidades para uma 
educação de qualidade 

* Reavaliar as ações 
e d u c a c i o n a i s 
desenvolvidas 

* Propor alternativas 
p a r a g a r a n t i r o  
processo de ensino e 
aprendizagem dos 
estudantes 

* D e s e n v o l v e r 
a t i v i d a d e s n a 
Educação Infantil e 
turmas do 1o ano, 
v o l t a d a s p a r a a 
rea l i zação da V I I 
Plenarinha   

* P a r t i c i p a r d a 
Coordenação Coletiva 
Propositiva  

* I n c e n t i v a r a 
p a r t i c i p a ç ã o d o s 
p r o f e s s o r e s n o s 
encontros da Virada 
Pedagógica

* Implementar em 
100% o Currículo em 
Movimento na escola


* Envolver em 100% 
as professoras nas 
a t i v i d a d e s d e 
formação, estudo, 
p l a n e j a m e n t o e 
i n t e r v e n ç ã o n a s 
ações pedagógicas 

* Aumentar em 100% 
a participação e  o 
interesse nas aulas 

* Melhorar em 100% 
as relações humanas, 
o respeito ao próximo 
e a s a t i t u d e s 
f a v o r á v e i s a o 
ambiente 

* Reduzir em 100% o 
n ú m e r o d e 
reprovações escolares 

* Estudar  100% os 
temas propostos para 
a Virada Cultural 

* Coordenação 
coletiva 

* C o o r d e n a ç ã o 
Individual 

* Projetos dinâmicos e 
voltados para atender 
a necessidade da 
clientela da escola 
(Educação Infantil e 
Ensino Fundamental) 

* Conselhos de 
Classe Formativo 

* Plenarinha 

* Virada Pedagógica 

* Processual, 
contínua e 
permanente

* Coordenador, 
direção, professores, 
alunos

* Durante 
todo o ano 
letivo
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PLANO DE AÇAO SAEE 

PSICÓLOGA SUELEM RUAS 

PEDAGOGA SEIR CAMACHO TEIXEIRA VASCONCELOS 

 O Plano de Ação do SEEA será encaminhado posteriormente, pois a escola 
recebeu no mês de Maio a Pedagoga para compor a equipe de SAEE. 

PLANO DE AÇAO DA SALA DE RECURSOS 
PROFESSORA MONALISA REDMERSKI 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando o direito de uma educação de qualidade para todos, a sala de recurso visa 
proporcionar o atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades 
educacionais especiais-ANEEs. Os atendimentos da sala de recursos justificam-se por oportunizar 
uma educação de qualidade aos ANEE. Estes atendimentos têm como função identificar, elaborar 
e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, além de realizar atividades que estimulem 
os processos mentais:  a atenção, a percepção, a memória, o raciocínio lógico e a criatividade, 
tudo isso em prol do desenvolvimento e aprendizagem desses estudantes.  

Em uma escola inclusiva, a diversidade de aprender requer um profissional especializado 
que possa dar suporte e orientação à equipe escola e a comunidade, dessa forma, torna-se 
indispensável a sala de recurso nas escolas. O plano de ação da sala de recursos é um 
documento que norteia a atuação do professor da sala de recursos. O público alvo da sala de 
recurso são os ANEEs e o objetivo geral é proporcionar meios para a aprendizagem e o 
desenvolvimento desses alunos. Os objetivos específicos são: 
1-Oferecer atendimento individual especializado na sala de recursos aos ANEEs; 
2-Conscientizar pais e responsáveis sobre a necessidade de atendimentos específicos como 
fonoaudiologia, fisioterapia, e outros, quando necessário; 
3-Auxiliar os professores regentes na construção da adequação curricular e sua implementação; 
4-Confeccionar/adquirir material pedagógico que facilite o processo de aprendizagem tanto em 
sala de aula quanto na sala de recursos; 
5-Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da inclusão escolar e social dos 
ANEES; 
6-Favorecer a acessibilidade a crianças com dificuldade de locomoção na escola; 
7- Auxiliar os alunos e professores em atividades externas como passeios, caminhadas etc. 
Todos esses objetivos contam com ações, parcerias e avaliações. Abaixo foi elaborado um quadro 
resumo da atuação da sala de recursos. 

�84



QUADRO RESUMO 

PROFESSORA MONALISA REDMERSKI 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLI
CO

CRONOGR
AMA

AVALIAÇÕES 
DAS AÇÕES

1-Oferecer 
atendimento 
individual 
especializado 
na sala de 
recursos aos 
ANEES; 

-Atender os 
ANEES 
individualmente 
ou em grupo, 
quando 
necessário, duas 
vezes por semana 
com duração de 
uma hora por 
atendimento;

-Família, 
professor regente, 
professor da sala 
de recursos, 
direção da escola; 

-
ANEE
S 

-Todo o ano; -Presença 
constante dos 
alunos; 

-Feedback dos 
responsáveis, 
da direção, 
dos 
professores 
em relação a 
aprendizagem 
e o 
desenvolvimen
to do aluno; 

2-
Conscientizar 
pais e 
responsáveis 
sobre a 
necessidade 
de 
atendimentos 
específicos 
como 
fonoaudiologia, 
fisioterapia, e 
outros, quando 
necessário;

Conversar com os 
pais sobre a 
importância de 
tratamentos 
terapêuticos e/ou 
clínicos que o 
aluno necessita 
( conforme laudo/ 
relatório médico); 

-Família, Centro 
de Ensino 
Especial, COMPP, 
SOE, EEAA e 
outros; 

-
ANEE
S 

-Todo o ano; 

-Início do 
ano e em 
reuniões 
periódicas; 

-Feedback dos 
responsáveis 
nas reuniões;
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3-Auxiliar os 
professores 
regentes na 
construção da 
adequação 
curricular e sua 
implementação
; 

- Ajudar os 
professores 
regentes nas 
coordenações 
pedagógicas a 
elaborar as 
adequações 
curriculares; 
-Conscientizar os 
professores 
regentes quanto a 
implantação das 
adequações 
curriculares; 
-Discutir com os 
professores 
regentes a 
necessidade de 
material 
pedagógico 
específico para 
uso de cada aluno 
em sala de aula; 

Professor regente -
ANEE
S 

-Durante 
todo o ano; 
-Nas 
coordenaçõ
es 
individuais e 
coletivas; 

Feedback dos 
responsáveis, 
da direção, 
dos 
professores 
em relação a 
aprendizagem 
e o 
desenvolvimen
to do aluno;

4-
Confeccionar/
adquirir 
material 
pedagógico 
que facilite o 
processo de 
aprendizagem 
tanto em sala 
de aula quanto 
na sala de 
recursos; 

-Favorecer 
aprendizagem 
significativa tendo 
sempre em vista o 
plano de AEE; 

-Professor 
regente, SOE, 
EEAA, direção; 

-
ANEE
S 

-Durante 
todo o ano; 
-Nas 
coordenaçõ
es 
individuais; 

Feedback dos 
responsáveis, 
da direção, 
dos 
professores 
em relação a 
aprendizagem 
e o 
desenvolvimen
to do aluno;

5-
Conscientizar 
a comunidade 
escolar sobre a 
importância da 
inclusão 
escolar e 
social dos 
ANEES; 

-Palestras; 
-Vídeos; 
-Conversa com a 
comunidade nas 
reuniões de pais e 
mestres; 

-Família, 
professor regente, 
direção da escola, 
SOE; 

-
ANEE
S 

-Durante 
todo o ano; 

-Feedback dos 
responsáveis, 
da direção, 
dos 
professores 
em relação a 
inclusão; 

6-Favorecer a 
acessibilidade 
a crianças com 
dificuldade de 
locomoção na 
escola; 

-Construção de 
rampas e 
nivelamento do 
piso da escola 
para facilitar o 
acesso a todos os 
ambientes; 

-Professor 
regente, SOE, 
EEAA, direção; 

-
ANEE
S 

-Durante 
todo o ano; 

-Autonomia do 
aluno na 
escola;
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7- Auxiliar os 
alunos e 
professores 
em atividades 
externas como 
passeios, 
caminhadas 
etc. 

-Participar dos 
passeios/ 
caminhadas fora 
da escola.

-Direção da 
escola através do 
uso do PDAF e 
outros setores da 
sociedade;

-
ANEE
S 

-Durante 
todo o ano;

Feedback dos 
responsáveis, 
da direção, 
dos 
professores.
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