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1. APRESENTAÇÃO 

 

 “Construir um projeto é “estabelecer um compromisso 

entre a situação atual delimitada pelas fronteiras do possível 

e os valores dos protagonistas do projeto que esboçam os 

cenários do desejável”. 

A. Carvalho, in A construção do Projeto de Escola. 

 

Primeiramente, vale ressaltar que a Comissão Organizadora desta 

Proposta Pedagógica composta pela Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica e 

Orientação Educacional juntamente com o corpo docente e comunidade escolar 

trabalharam de forma coletiva e democrática na construção deste documento que 

caracteriza a dinâmica administrativa e pedagógica desta Instituição de Ensino. 

A presente Proposta Pedagógica foi construída coletivamente com a 

participação de toda a comunidade escolar, através de análises sobre a função 

social da escola. 

Esta Proposta Pedagógica procura adotar um planejamento estratégico, 

que garanta a construção de uma escola autônoma, democrática e de qualidade 

com a retomada e a reavaliação de suas linhas de ação. 

Almejamos uma escola com identidade, com conhecimento, 

estabelecimento e cumprimento de regras, que visem o bem comum; com 

autonomia pedagógica do corpo docente, trabalho coletivo, participação plena da 

comunidade, definição do papel da escola e da família e o gosto do educando por 

estar neste espaço, promovendo atividades lúdicas e prazerosas que tragam o 

ambiente harmônico e feliz a Escola Classe Guariroba. 

  A Escola Classe Guariroba constrói sua Proposta Pedagógica baseada 

na gestão de coletividade, corresponsabilidades e busca por uma escola de 

qualidade a todos os alunos, respeitando a pluralidade, diversidade e direitos 

humanos; numa aprendizagem cidadã, onde todos estarão unidos por uma 

educação de qualidade, valorizando os talentos individuais dos alunos, 

servidores, funcionários e comunidade. 

No decorrer do ano, o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade na 

perspectiva dos Gêneros Textuais será norteador da proposta sabendo que 

será um processo longo e contínuo, com o intuito de incentivar mudanças de 

hábitos e atitudes de maneira espontânea. Cuidar do destino do nosso meio 
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ambiente é responsabilidade de todos. Sendo assim, a escola é um lugar 

favorável e apropriado à Educação Ambiental. Por oportuno, é importante que 

trabalhemos no sentido de envolver nossos alunos, professores, pais, servidores 

e comunidade escolar no resgate de conciliar a teoria com a prática no dia a dia, 

garantido, o futuro do planeta e da humanidade. 

Dessa forma, teremos uma noção que tudo está interligado. Sabendo que 

somos parte da natureza e não devendo esquecer isto. 

Esta proposta contempla a necessidade de pequenos atos, que serão 

responsáveis por grandes transformações que devem ser assumidas por nós, 

para o resto de nossas vidas, com isto estaremos garantindo o futuro de gerações 

com fraternidade e sustentabilidade. 

A educação em todos os tempos, e principalmente nos dias de hoje, 

ressente-se de maior aprofundamento e clareza sobre o verdadeiro sentido da 

aprendizagem e sobre os objetivos a serem alcançados. Não se trata apenas de 

aprender conteúdos, mas antes, preparar-se para o pleno exercício da cidadania. 

No cenário da escola atual os envolvidos no processo educativo 

entendem que ensinar, hoje, é apresentar oportunidades, para que os estudantes 

enriqueçam sua aprendizagem, e ver que a educação é a base fundamental para 

que os indivíduos possam usufruir dos mesmos direitos constituídos numa 

sociedade democrática. 

Para Paulo Freire (1996) alunos bem formados desenvolvem o 

pensamento crítico e formam ideias com sentido próprio e pessoal. 

A educação é essencial ao processo de transformação da sociedade, 

cabendo à escola estimular a construção de valores, hábitos e comportamentos 

de forma democrática e comprometida para a formação integral do educando. 

A escola deve ser um espaço para construção do saber e integração do 

indivíduo na sociedade. 

 

“O Projeto Pedagógico é um instrumento teórico-

metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios 

cotidianos da escola, só que de forma refletida, consciente, 

sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. É 

uma metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a 

ação de todos os agentes da instituição”. 

Vasconcellos (1995) 
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Diante do exposto, a educação está atrelada às atitudes sociais, por isso, 

ensinar as crianças desde essa época a serem sustentáveis é fundamental para 

torná-las indivíduos conscientes e preocupados com os problemas ambientais. 

Promover a sustentabilidade na escola é uma tarefa dos pais e educadores, que 

com atitudes simples cultivam essa consciência nos pequenos. 

Paralelo a isso somente a teoria não basta, os estudantes precisam 

praticar o que aprenderam, e as atividades extracurriculares, como visitas ao 

Jardim Botânico, aterro sanitário, Embrapa, zoológico, entre outros que podem ser 

úteis para o enriquecimento no processo ensino aprendizagem. 

Ademais, a sustentabilidade ambiental consiste em várias ações, diretas e 

indiretas, que buscam entre o desenvolvimento econômico, o bem estar social e a 

preservação do meio ambiente. Ou seja, trata-se do consumo responsável dos 

recursos naturais. 

Agindo desta forma, poderemos criar “uma onda” que se propagará ao 

nosso redor e provocará novas mudanças em outras pessoas, que, por sua vez, 

gerarão ondas em torno de si em uma pirâmide do bem que se espalhará por toda 

a sociedade. 

Conforme leciona na LDB, Lei n°. 9.394/96 nos artigos 12, 13, 14, e 

Resolução 02/98 e no parecer 62/99 do Conselho de Educação do Distrito Federal, 

cap. 02 e no Regimento Escolar, um projeto pedagógico viabiliza que as escolas 

apresentem resultados de reflexão sobre o seu papel em relação à execução das 

Políticas Públicas Educacionais, e sobre diretrizes do processo de ensino e 

aprendizagem adequados à progressão no mundo do trabalho e com vistas a 

estudos posteriores. Assim acredita-se que não há ensino sem aprendizagem, e 

ensinar é levar o estudante ao aprender (aprender a pensar, a agir e a sentir). 

Logo, esta Proposta Pedagógica tem como premissa promover a 

importância da educação ambiental voltada principalmente para sustentabilidade e 

meio ambiente, criando nas novas gerações a devida mentalidade conservacionista 

que visem à utilização sustentável dos recursos planetários no futuro, combatendo 

às práticas contrárias. É importantíssimo estabelecer parcerias, pois a temáticas 

Meio Ambiente e Sustentabilidade requer parceiros para o desenvolvimento dos 

projetos elencados nesta proposta pedagógica. Neste ano teremos o Parque 

Educador – projeto este realizado no Parque Três Meninas de Samambaia com 

parceiro. 
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Vale ressaltar, que a realização das atividades pedagógicas e de 

experiências de campo para proporcionar a prática das aprendizagens teóricas se 

fará necessário a participação da Coordenação Regional de Ensino quanto à 

disponibilização de Transporte Escolar. Por fim, a nossa proposta pedagógica 

está estruturada da seguinte forma: apresentação, histórico, diagnóstico da 

realidade, função social, princípios, missão e objetivos da educação, do ensino e 

das aprendizagens, fundamentos teórico-metodológicos, organização do trabalho 

pedagógico, estratégias de avaliação, organização curricular, plano de ação para 

a implementação da PP, acompanhamento e avaliação da PP, projetos 

específicos finalizando com as referências bibliográficas. 

 

2. HISTÓRICO 

 

“Uma instituição educacional é o que são os gestores, os 

seus educadores, os pais dos estudantes, os estudantes e a 

comunidade. A „cara da instituição educacional’ decorre 

da ação conjunta de todos esses elementos”. (LUCKESI, 

2007, p.15) 

 

Iniciou suas atividades em 1963, conforme relatório da Coordenação de 

Educação Primária, do Departamento de Ensino Elementar da Secretaria de 

Educação e Cultura do Distrito Federal. 

Havendo a necessidade de regularização legal da escola, em 1966 

aparece relacionada entre as unidades de ensino integrantes da Rede Oficial do 

DF, criada pelo decreto “N” número 481-GDF de 14/01/66 (Legislação do DF – 

IV). Era conhecida inicialmente como Escola Rural da Guariroba, contudo houve 

mudança de denominação no ano de 1976, passando a se chamar ESCOLA 

CLASSE GUARIROBA, como é conhecida até os dias atuais. Atendia a 

comunidade das chácaras. 

A Unidade de Ensino já está presente nesta comunidade há 53 anos e já 

se passaram na gestão da escola: Floripes dos Santos Souza e Maria Stela 

Carvalho (1982 a 1992); Eliete Vieira da Silva (1993 a 1994); João Ivon de Matos 

Paulino (1995); Maria Nazaré dos Santos (1996 a1999); Eliete Vieira da Silva 

(2000 a 2001); Rosilaine F. da Silva Santos (2003 a 2004); Francisco Antônio 

Xavier (2005); Cláudia Barbosa Carrilho Pereira (2005 a 2007); Cláudia Barbosa 
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Carrilho Pereira e Fernando Luís Travassos de Melo (2008 a 2013); Cláudia 

Barbosa Carrilho Pereira e Eliane Borges Lopes (2014 a 2016); Atualmente os 

gestores atuais são Fernando Luís Travassos de Melo e Eliane Borges Lopes. 

Era vinculada à Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga até o 

ano de 2014, depois passando a ser de Samambaia. 

No ano de 2016 a escola passou a funcionar na QR Área Especial 119/121 

de Samambaia Sul, devido à construção da nova sede da escola, em virtude da 

construção do aterro sanitário que é próximo da sede.  

Em meados de abril de 2016 o SLU promoveu a construção da nova 

escola atendendo às exigências específicas pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. E no de 2018 a escola foi entregue à comunidade 

no endereço supracitado acima. 

O espaço geográfico que a escola ocupa é predominantemente rural e 

com uma área de 7.000 metros quadrados, sendo 1.300 metros quadrados de 

área construída, tendo 11 salas de aula, 1 biblioteca escolar, 1 sala para os 

professores, 1 sala para coordenação, 1 sala para o SOE, 1 sala para direção 

escolar, 1 cantina, 1 refeitório, 1 secretaria, 4 banheiros para alunos, 2 banheiros 

readaptados, 1 depósito para merenda, 2 banheiros para os servidores, 01 copa 

para servidores, 1 parquinho, 1 quadra de esportes, 2 banheiros para servidores, 

02 depósitos sendo um pedagógico e outro de bens. 

A Escola Classe Guariroba situa-se no Núcleo Rural de Taguatinga – DF 

180 km 18 Chácara 57/58, Samambaia- Brasília, CEP 72322-845, telefone: 

35062077 e-mail: ecguariroba.samambaia@edu.se.df.gov.br, Código do INEP: 

53009266. É importante salientar que neste ano de 2019 foi considerada de zona 

rural. 

 

 

mailto:ecguariroba.samambaia@edu.se.df.gov.br
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

A Escola Classe Guariroba conta com alunos da faixa etária entre 04 e 15 

anos de idade. 

A comunidade escolar é formada por trabalhadores rurais, funcionários da 

empresa Asa Alimentos, que moram numa vila funcional e moradores da região 

administrativa de Samambaia, além de moradores oriundos das quadras 600, 800 

e 1000.  

A maioria participa de programa do governo “Bolsa Família” e com caráter 

predominantemente evangélico. 

A comunidade é participativa nas reuniões pedagógicas e festividades, 

porém ainda temos algumas famílias que participam pouco da vida escolar de 

suas crianças. 

Diante de todo esse quadro a instituição por meio de sua equipe gestora, 

professores, servidores e funcionários terceirizados têm buscado melhorar a 

escola, tanto na parte física como pedagógica, buscando novas propostas 

pedagógicas que despertem nos estudantes o prazer de fazer parte dessa 

comunidade. 

A Escola Classe Guariroba desenvolve uma aprendizagem significativa, 

oportunizando relações entre Unidade de Ensino e Comunidade Escolar. É 

importante ressaltar que nossa Unidade de Ensino participa das seguintes 

avaliações externas: ANA, IDEB, Provinha Brasil. De acordo com o INEP (Instituto 

de Pesquisas Anísio Teixeira), essas avaliações são compreendidas da seguinte 

forma: 
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 ANA- AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO 

A Ana tem por objetivos: 

 Avaliar o nível de alfabetização dos estudantes no 3.º ano do Ensino 

Fundamental; 

 Produzir indicadores sobre as condições de oferta e ensino; 

 Concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução das desigualdades, 

em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da 

educação nacional. 

Está direcionada a todos os estudantes do 3.º ano do Ensino Fundamental, 

busca além da aplicação de testes de desempenho em Alfabetização e Letramento 

da Língua Portuguesa e Alfabetização Matemática, uma análise das condições de 

escolaridade dos estudantes relacionando-os ao desenvolvimento dos saberes. 

 

RESULTADOS - ANA 
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 IDEB- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

O IDEB é um indicador de qualidade educacional que combina o 

desempenho dos estudantes na Prova Brasil com informações sobre o rendimento 

escolar, ou seja, a aprovação. Desta forma, ao mesmo tempo em que se percebe a 

proficiência do estudante é possível verificar a dinâmica do fluxo escolar. O IDEB, 

como indicador que permite o monitoramento do sistema de ensino, utiliza sua 

base de dados para nortear as políticas, possibilita: 

 Detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa 

performance em termos de rendimento e proficiência; 

 Monitorar a evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou 

redes de ensino; 

RESULTADO - IDEB 

 PROVA BRASIL 

É aplicada aos estudantes do 5.º ano do Ensino Fundamental. 

 

 RECURSOS MATERIAIS, RECURSOS HUMANOS E ESPAÇOS 

PEDAGÓGICOS 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 Jogos diversos; 

 Material esportivo (PECM); 

 Material de papelaria diverso; 

 Aparelho de Som; 

 01 data show; 

 Vídeos; 

 02 TV. 
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RECURSOS HUMANOS 

 01 pedagoga; 

 01 psicóloga; 

 01 Orientador Educacional; 

 03 Coordenadores; 

 04 vigias terceirizados; 

 07 terceirizados de conservação e limpeza; 

 03 merendeiras terceirizadas; 

 Diretor  

 Vice – diretora 

 01 apoio administrativo; 

 01 secretária-escolar; 

 11 Educadores Sociais Voluntários. 

 

ESPAÇOS PEDAGÓGICOS 

 01 Biblioteca Escolar; 

 01 de Sala de Vídeo. 

 Pátio; 

 Quadra Esportiva (ainda não é coberta); 

 Parquinho – (ainda não tem brinquedos nem cobertura) 

 11 salas de aula; 

 01 sala de professores; 

 01 sala de coordenação; 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

Oferecer uma Educação de qualidade, pautada nos princípios de uma 

democracia participativa, comunitária e ambiental, tornando-se um espaço cultural 

de desenvolvimento do educando, preparando-o para o exercício pleno de sua 

cidadania. 

A função social da nossa escola é garantir ao nosso educando uma 

educação de qualidade na alfabetização linguística e matemática como em todas 

as outras disciplinas respeitando a sua diversidade, ampliando o seu 

conhecimento de forma que possa ser atuante neste processo de aprendizagem, 

tendo como premissa formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, 
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participativos, críticos e envolvidos em todos os âmbitos sociais, culturais, 

tecnológicos e ambientais visando preparar para o exercício da cidadania, assim 

sendo é como hábito desta instituição a participação da hora cívica semanal no 

pátio com participação de todos os estudantes, corpo docente e demais 

funcionários da escola. 

Com a consciência de que a escola é um espaço determinante para que se 

concretize a ação educativa, podemos intervir nessa realidade visto que o 

processo educativo está pautado no entendimento de algo não acabado sobre o 

qual podemos intervir. 

A educação deve ser fomentada a partir da realidade dos sujeitos 

envolvidos no trabalho realizado, realidade esta que não se restringe ao campo 

das relações humanas e sociais entendidas apenas como as relações entre 

humanos. 

“A principal meta da educação é criar homens que sejam 

capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o 

que outras gerações já fizeram. Homens que sejam 

criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da 

educação é formar mentes que estejam em condições de 

criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe”. 

 

  (Jean Piaget) 

 

5. PRINCÍPIOS  

 

5.1 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Nossa Escola compreende e atende os estudantes dentro das concepções 

da Educação Integral, que de acordo com o Caderno de Pressupostos Teóricos 

(2014, p. 28-30), temos os seguintes princípios que compõem a Educação 

Integral: 

 INTEGRALIDADE: é um princípio que busca dar a devida atenção a 

todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, 

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

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

que o processo formativo acontece ao longo da vida de uma pessoa, e que a 
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escola contribui com a formação humana “por meio de práticas educativas 

associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, 

lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas”. Nessa direção, este é, provavelmente, o princípio que 

mais desafia o “fazer educação” na Unidade Escolar, uma vez que propõe 

agregar à formação do estudante aspectos que preveem a valorização do 

potencial cognitivo e intelectual. 

 INTERSETORIALIZAÇÃO: assegura políticas públicas de diferentes 

campos, a fim de “potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação.”; 

 TRANSVERSALIDADE: busca por em prática a “concepção 

interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos 

problemas reais dos estudantes e da comunidade.”; 

 DIÁLOGO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL E COMUNIDADE: 

procura “legitimar os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida, 

pensando na Unidade Escolar com abertura para resgatar tradições e culturas 

populares.”; 

 TERRITORIALIDADE: o propósito é ultrapassar os muros das 

escolas fazendo parcerias com a comunidade para a “criação de projetos 

socioculturais significativos e para o melhor aproveitamento das possibilidades 

educativas”.  

 “TRABALHO EM REDE: “todos devem trabalhar em conjunto, 

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

aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens”. “Afinal, o 

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

corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando”. 

 

5.2 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

Na atualidade vivemos na SEEDF um processo de gestão democrática que 

tem entre os seus princípios garantir a participação da comunidade na 

implementação de decisões pedagógicas e democratizar as relações 

pedagógicas. 

Mota, (p.15) leciona que uma escola verdadeiramente integral é constituída 

por elementos, como currículo integrado, gestão democrática, plenas condições 
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Principios 
orientadores 

Cidadania 

Inclusão 

Formação 

inovação 

Participação 

Envolvimento 

Qualidad
e 

Sucesso 

de trabalho pedagógico da escola que, articulados ao projeto político pedagógico 

da escola, garantem a vivência escolar de estudantes, professores, família e 

comunidade em um exercício cotidiano, coletivo e democrático de cidadania. 

Construir uma educação que emancipe e forme em uma perspectiva humana, 

considerando as múltiplas dimensões e necessidades educativas, é uma 

importante estratégia de melhoria da qualidade de ensino e promoção do sucesso 

escolar. 

Com a flexibilização do currículo a escola pode adequar-se segundo a sua 

Proposta Pedagógica e as especificidades da comunidade escolar enriquecendo 

o trabalho com conhecimentos igualmente relevante a formação intelectual dos 

estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“As escolas brasileiras, para exercerem sua função social, 

precisam possibilitar o cultivo de bens culturais e sociais 

considerando as expectativas e as necessidades dos alunos, 

dos pais, dos membros da comunidade, dos professores, 

enfim dos envolvidos diretamente no processo educativo”. 

(PCN-2001) 

 

A educação envolve elementos históricos, políticos, sociais, econômicos, 

culturais e pedagógicos. É papel de a escola garantir à comunidade as condições 

necessárias para o exercício pleno da cidadania, envolvendo o aluno no processo 

de construção de conhecimento, além de proporcionar a diversificação e 

apropriação de conteúdos. Para isso, é fundamental construir práticas 

pedagógicas que respeitem as diferenças, considerando essas diferenças como 
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elementos ricos de trabalho afim de que o educando possa conscientizar-se de 

sua responsabilidade no processo de construção do conhecimento. 

No Ensino Fundamental e na Educação Infantil, os princípios que norteiam 

o trabalho educativo se organizam para assegurar às crianças a manifestação de 

seus interesses, desejos, curiosidades, valorização de suas produções, apoio a 

conquista da autonomia, por meio de brincadeiras e atividades lúdicas. 

Reconhecemos que a criança enquanto ser social influencia e é influenciada 

pelas interações com seus pares, com a cultura e com o ambiente através de 

múltiplas linguagens. 

Partindo do pressuposto de que a escola é um espaço propício e destinado 

para elaboração, construção e socialização do saber, entende-se que esta deve 

ser organizada por meio de ações que possibilitem a formação de cidadãos 

conscientes de suas funções na sociedade. 

Neste sentido é papel fundamental da escola propiciar a mediação dessa 

formação do cidadão por meio de uma aprendizagem significativa, isto é, de 

buscar estratégias relevantes para o desenvolvimento da cidadania, pois essa é 

elaborada por meio de aprendizagem, seja ela cognitiva, afetiva, moral ou cultural. 

Por derradeiro, o aluno deve ser incentivado a reconhecer-se como ser 

único (indivíduo), mas inserido em sociedade e, esta impõe regras e culturas bem 

definidas. Assim, discernir questões morais, defender seus direitos e praticar seus 

deveres é de fundamental relevância para o bom convívio e vida proativa. 

 

5.3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica. Fundamenta-se nos princípios da 

equidade, do direito à dignidade humana, da educabilidade de todos os seres 

humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar no 

direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e 

expressar-se e no direito de ser diferente. Prevê a formulação de políticas 

públicas educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de 

condições distintas para a efetivação do processo educacional. 

O Decreto Federal 7.612, de 17 de novembro de 2011, que instituiu o plano 

Viver sem Limites, trata de definir quem é o público da Educação Especial: 
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[...] são consideradas pessoas com deficiência aquelas que 

têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdades de condições com as demais 

pessoas. 

 

Cabe ressaltar que essas crianças têm garantia do atendimento 

educacional especializado por meio da disponibilização de recursos e serviços e 

da orientação de profissionais e outras situações previstas na Orientação 

Pedagógica da Educação Inclusiva. 

Desde o ano de 2018 atendemos alunos com necessidades especiais. 

Como em nossa Unidade de Ensino não tem uma sala de recursos e nem uma 

sala generalista, os nossos alunos são encaminhados para escolas pólo. No 

entanto, temos EEAA e o SOE que muito contribui para facilitar o trabalho de sala 

com esses estudantes considerando as especificidades de cada criança. Vale 

ressaltar que neste ano de 2019 vieram educadores sociais voluntários para 

atendê-los. 

Neste ano de 2019 faremos uma parceria com a CEE 01 de Ceilândia 

onde os alunos farão apresentações e darão uma oficina ao corpo docente sobre 

confecção de jogos. 
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6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

 

6.1 MISSÃO 

 

Promover um ensino de qualidade, que favoreça a socialização do 

educando, priorizando seu desenvolvimento crítico-social, afetivo, psicomotor, 

físico e cognitivo, segundo pressupostos básicos para a formação da cidadania em 

todas as áreas de conhecimento. Para atuar nos aspectos pedagógicos de forma 

que haja uma intervenção efetiva nos aspectos sociais e pedagógicos para garantir 

uma aprendizagem coesa que venha de encontro com as propostas pedagógicas 

desta Unidade de Ensino. Cabe a esta intervir pontualmente em todos os aspectos 

de aprendizagem e social dos nossos estudantes 

 

6.2 OBJETIVO DA EDUCAÇÃO 

 

 Atingir a qualidade social para todos e para cada um de nossos 

estudantes 

 

6.2.1 OBJETIVOS DO ENSINO 

 

 Saber compatibilizar os conteúdos com as necessidades, 

aspirações, expectativas dos estudantes e torná-los exequíveis; 

 Especificar conhecimentos, habilidades, capacidades que sejam 

fundamentais para serem assimiladas e aplicadas em situações futuras, na escola 

e na vida prática; 

 Garantia de padrão de qualidade; 

 Formar alunos com valores morais; 

 Melhorar o ambiente escolar; 

 Melhorar condições e qualidade de trabalho para os servidores; 

 Articular a Educação Infantil em continuidade com o Ensino 

Fundamental numa transição integrada rompendo com a fragmentação numa 

perspectiva de ciclos; 
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6.3  OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS  

 

 Desenvolver capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição do conhecimento, habilidades e formação de hábitos, atitudes e valores; 

 Proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento de 

habilidades e domínio de competências levando o educando a percepção sobre a 

relação entre o que está aprendendo com a vida prática e cotidiana; 

 Discutir questões vinculadas ao meio ambiente, apresentando 

pontos de vista que auxiliarão o educando a compreender a relação entre o 

homem e a natureza e a despertar o respeito pelos valores da terra. 

 Oportunizar a formação continuada dos docentes nas coordenações 

coletivas; 

 Buscar parcerias que possibilitem a reorganização do espaço físico 

e realização de projetos ambientais; 

 O educando terá suporte mediante as suas dificuldades detectadas 

nos testes da psicogênese, de simulados e da observação diária do professor ao 

decorrer do ano letivo através dos projetos interventivos, reagrupamentos 

intraclasse e interclasse, além de adequação curricular; 

 Desenvolver projetos específicos que atenderão as suas 

dificuldades; 

 Serão desenvolvidas atividades lúdicas que proporcionarão uma 

aprendizagem significativa valorizando o tempo de cada um; 

 Oportunizar, através de dinâmicas e oficinas interação entre 

servidores e terceirizados; 

 Estimular a participação dos pais na vida escolar dos filhos, através 

do voluntariado e do acompanhamento diário do avanço de suas aprendizagens; 

 Garantir aprendizagens práticas através de experiências de campo 

vinculadas aos projetos específicos da Unidade de Ensino. 

 Possibilitar a educação inclusiva através de situações e experiências 

educativas que inter-relacionam as com as crianças com necessidades especiais 

com as crianças não ANEE. 
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

7.1 PEDAGOGIA HISTÓRICO – CRÍTICA 

 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal lançou em 2014 o Currículo 

em Movimento com o objetivo de apoiar os sistemas de ensino na implementação 

da política da educação integral. Esta, tendo em sua perspectiva a construção de 

projetos pedagógicos que atendam a necessidade de organização das escolas e 

de desenvolvimento de práticas pedagógicas que respeitem os três eixos 

norteadores: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos e Educação para a Sustentabilidade. 

Este currículo foi baseado na Teoria crítica e pós-crítica e constitui um 

referencial para a formação dos nossos estudantes no que se refere às novas 

práticas de uma educação na perspectiva integral, criando meios para que as 

crianças, jovens e adultos se humanizem, apropriando-se da cultura, onde os 

conhecimentos se dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a 

utilização de recursos e práticas pedagógicas, mais criativas, flexíveis e 

humanizadas. 

Sendo assim, as concepções teóricas que fundamentam a Proposta 

Pedagógica destinam-se a orientar docentes que estão na busca de uma 

sociedade mais justa e consequentemente mais participativa. 

Conforme Currículo em Movimento (p.30) o Currículo da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na 

Psicologia Histórico-Cultural, opção teórica que se assenta em inúmeros fatores, 

sendo a realidade socioeconômica da população um deles. O Currículo escolar 

não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes 

A Pedagogia Histórico-Crítica aborda a importância dos sujeitos na 

construção da História por meio das relações e os conteúdos curriculares tornam 

a prática social dos estudantes com saberes, experiências, percepções em 

elementos de problematização da realidade na busca da cidadania com respeito à 

diversidade e direitos humanos com a sustentabilidade.  

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos 

na construção da história. Sujeitos que são formados nas relações e na interação 

com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 
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estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 

Consequentemente. “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, P.07). 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos 

curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação 

necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e 

sentidos culturais. (Currículo em Movimento, p.32). 

A educação possui referencial e legislação específicos tanto no âmbito 

federal, municipal quanto no estadual. Aqui, se destaca a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, o Currículo em Movimento, a própria Constituição federal, 

preconiza no seu art. 205 e seguintes e o ECA, no artigo 53 e seguintes. 

É salutar que o envolvimento da comunidade escolar favorece a dialética 

instituição/comunidade. 

Considerando o estudante como um ser único com suas próprias 

características, a educação deve abranger todos os aspectos que envolvem a 

aprendizagem, transformando ambiente escolar como um espaço no qual 

privilegiará a formação de cidadãos conscientes e globalizados capazes de 

interagir e contribuir com o meio do qual está inserido. 

 

7.2 PSICOLOGIA HISTÓRICO – CULTURAL 

 

A Psicologia Histórico-cultural postula que a aprendizagem só é viável se 

as práticas escolares contemplarem os interesses sociais da comunidade por 

meio de vivências problematizando conhecimentos prévios num diálogo com os 

diversos saberes com mediação docente instrumentalizando os estudantes 

levando a escola a assumir-se como espaço de produção de culturas e não de 

reprodução de informações, regras, competências direcionadas a lógica 

mercadológica. Tem-se aqui a democracia presente na escola com os eixos 

transversais que interdisciplinam as áreas de conhecimento dando significado e 

contexto rompendo com o caráter prescritivo e normativo do Currículo em práticas 

conservadoras. Nesse sentido, almeja-se então uma educação integral com um 

currículo e uma pedagogia que promova unicidade teoria-prática, 

interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização onde a avaliação da 
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aprendizagem assume caráter emancipatório num processo de permanente 

construção. 

Somado a isso, a Escola Classe Guariroba tem interesse em estimular 

cada vez mais, a participação da comunidade escolar, pois defendemos uma 

proposta educacional baseada na concepção de um ser humano integral, cujo 

conhecimento se constrói nas relações históricas e sociais. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

8.1. METODOLOGIA DE ENSINO ADOTADA 

 

“O conceito de metodologia do ensino, tal como qualquer 

outro conhecimento, é fruto do contexto e do momento 

histórico em que é produzido. “Sendo assim, talvez não 

exista apenas um conceito geral, universalmente válido e 

histórico de metodologia, mas sim vários, que têm por 

referência as diferentes concepções e práticas educativas 

que historicamente lhes deram suporte”. (VEIGA, 1998, 

p.38). 

 

A presente Proposta Pedagógica foi elaborada com a participação da 

comunidade escolar desta Unidade de Ensino sob a supervisão da direção, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de ensino, garantir o sucesso escolar e 

implementar a gestão democrática. Com relação à metodologia utilizada será 

baseada na Pedagogia de Projetos, onde a interdisciplinaridade e a abordagem 

construtivista vão permear o fazer pedagógico. Portanto, o método é global 

visando desenvolver individualmente as potencialidades. 

Buscamos na medida do possível, devido falta de internet e materiais 

midiáticos, levarem aos nossos estudantes diferentes recursos tecnológicos no 

momento das aulas. Sabemos que um dos maiores desafios das escolas do 

mundo contemporâneo está no adequado da tecnologia como aliada no fazer 

pedagógico.  

Como a maioria dos alunos está em contato direto com as mais diversas 

ferramentas (seja por meio do computador, de tablets e smartphones), há a 

necessidade de incorporar alguns desses elementos em classe como forma de 

engajar os estudantes. 

https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-sala-de-aula-5-novidades-que-ja-estao-nas-escolas/
https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-sala-de-aula-5-novidades-que-ja-estao-nas-escolas/
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A tecnologia é empregada como metodologia de diferentes formas, seja por 

meio de aplicativos para a realização de exercícios, da exposição de conteúdo via 

apresentações previamente preparadas pelo professor e uso de vídeos e sites 

interativos para exemplificar teorias. 

Trabalharemos com os diversos gêneros literários em cada bimestre onde 

a culminância partirá de uma teoria para uma ação prática. Cada professor com a 

sua respectiva turma realizarão uma atividade fim em consonância com esta 

Proposta Pedagógica a partir do tema meio ambiente e sustentabilidade. 

As aulas serão enriquecidas com atividades lúdicas, objetivando o 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, o desenvolvimento de 

habilidades motoras, maior socialização em busca do bem estar físico/mental, 

além da conscientização do seu papel no mundo no qual está inserido. 

O intuito da criação da escola é servir a sociedade. Por isso, ela tem 

obrigação de prestar contas do seu trabalho, explicar o que faz e como conduz a 

aprendizagem dos estudantes e criar mecanismos para que a família acompanhe 

a vida escolar de seus filhos. Realizaremos no início do ano letivo, uma aula 

inaugural para discutir o planejamento administrativo e pedagógico da escola que 

será desenvolvido no decorrer do ano letivo de 2019. 

 

8.2   ALINHAMENTO COM DIRETRIZES/ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Estão em consonância para viabilizar o avanço das aprendizagens com o 

intuito de orientar e potencializar as aprendizagens escolares dos estudantes, a 

fim de ampliar suas estratégias possibilitando outras organizações e ações 

pedagógicas pautadas na construção e no fazer coletivo. 

 

8.3  CICLOS 

 

O Currículo em Movimento traz a oportunidade do trabalho com diferentes 

formas de organização do tempo e do espaço escolar. Atendemos o 1.º e 2.º ciclo 

do Ensino Fundamental – anos iniciais. A proposta em trabalhar em ciclos é 

garantir as aprendizagens dos estudantes, sem fragmentação do tempo escolar e 

das formas de avaliação. Dessa forma, os trabalhos pedagógicos devem 

preconizar a proposta dos eixos transversais: Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para 

https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-educacao-e-motivacao-em-sala/
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sustentabilidade, bem como os conteúdos e os processos de avaliação 

educacional.  

Ressaltamos que nossa escola trabalha nessa perspectiva dos ciclos. 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO 

2.º CICLO -1.º BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO (BIA) – 2.º BLOCO – 4.º e 5.º ANOS  

MODALIDADE DE ENSINO  

ENSINO FUNDAMENTAL 

NÚMERO DE 

TURMAS  

NÚMERO DE 

ALUNOS 

1.º ANO (6 ANOS) 03 52 

2.º ANO (7 ANOS) 02 34 

3.º ANO (8 ANOS) 03 55 

4.º ANO 02 43 

5.º ANO  03 54 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO 

PRÉ- ESCOLA 

MODALIDADE DE ENSINO  

EDUCAÇÃO INFANTIL 

NÚMERO DE 

TURMAS  

NÚMERO DE 

ALUNOS 

1.º PERÍODO (4 ANOS) 01 21 

2.º PERÍODO (5 ANOS) 03 47 

 

 

8.4   PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

 

Inquietar diante da realidade; Buscar novas alternativas e assumir novos 

desafios; Ser consciente da necessidade do repensar as práticas e as ações 

institucionais, onde novas formas e práticas do ensinar e aprender sejam 

possíveis; Comprometer em que a Instituição constitua-se em espaço significativo 

de aquisição, ampliação e solidificação de conhecimentos. Essas devem ser 

ações que a escola deve se preocupar em fazer para que os nossos estudantes 

permaneçam na escola e consigam obter êxito escolar. 

Assumir a inclusão, a ética e a solidariedade como princípios básicos das 

ações, compreendendo suas implicações na dinâmica e no cotidiano Institucional, 

especialmente no comprometimento com o outro e com um novo modelo social; 

Acreditar no ser humano e engajar para que novas formas de relacionamento 
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sejam possíveis, onde o respeito e o conviver com as diferenças resultem num 

processo de enriquecimento mútuo; compreender a missão e finalidades 

Institucionais enquanto Instituição Pública, definindo-se a favor de quem e a que 

modelo social a prática Institucional cotidiana está a serviço. 

 

8.4.1        AÇÕES PARA PREVENIR A EVASÃO 

 

Em nossa Unidade de Ensino o Orientador Educacional faz uma ponte 

entre escola e família neste sentido com diversas ações para evitar a evasão, tais 

como: ligações, atendimento aos estudantes, encaminhamento ao Conselho 

Tutela e por fim, atendimento aos pais. Vale ressaltar que não temos esse 

problema em nossa escola. 

Além disso, podemos fazer como ações para prevenir a evasão: conhecer 

as opiniões dos evadidos acerca dos motivos ou das causas que os levaram a tal; 

Avaliar sistematicamente o desempenho dos estudantes, estabelecendo 

mecanismos que minimizem e/ou evitem dificuldades de aprendizagem, que 

melhorem a relação professor-aluno e favoreçam o andamento das atividades 

didático-pedagógicas; Promover a caracterização dos estudantes evadidos como 

gênero, faixa etária, situação sócio-financeira. Diagnosticar as percepções e as 

opiniões dos estudantes acerca das limitações e das potencialidades da escola; 

Adotar metodologias e as estratégias de trabalho que possibilitem a participação e 

o envolvimento do coletivo da Instituição na busca pela redução dos índices de 

evasão; Estabelecer e garantir mecanismos que possibilitem à comunidade 

discutir aspectos essenciais como subsídios à construção dos projetos 

pedagógicos Institucionais tais como, currículo, aspectos didáticos metodológicos, 

formas e fins das avaliações, clareza quanto aos perfis estudantis desejados e 

quanto à missão institucional; 

 

8.4.2       AÇÕES PARA O SUCESSO ESCOLAR DE TODOS OS ESTUDANTES 

 

A qualidade do ensino oferecido pela escola interfere diretamente no 

desempenho dos estudantes. Isso significa que, é preciso contar com alunos 

comprometidos e que gerem resultados significativos nas formas tradicionais de 

avaliação. 
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Cumprir esse objetivo só é possível quando investe em estratégias 

eficientes de ensino para melhorar o desempenho dos estudantes. Nesse sentido, 

fazemos algumas em nossa escola para investir no processo de ensino e 

aprendizagem dos nossos estudantes tais como: mensuramos o desempenho dos 

nossos estudantes, através de: simulados, testes relâmpagos, provas e trabalhos; 

o aluno como protagonista no processo de aprendizagem; investir na formação 

continuada do corpo docente; envolvimento dos pais como parceiros, isto ainda 

está em processo; e por fim, criar atividades que ensinem os alunos a entender 

qual a melhor forma de aprender para cada um deles e aplicar metodologias de 

estudo eficientes para o desenvolvimento e aprendizagem. 

 

8.4.1.1 PROJETO INTERVENTIVO 

 

Foram apresentadas as fragilidades iniciais do projeto interventivo 

desenvolvido em nossa escola. É natural que isso tenha ocorrido porque de certa 

forma não encontramos uma forma de viabilizar o projeto. Se avaliar é difícil, mais 

complicado tem sido praticar a avaliação formativa e a ela associar esse tipo de 

projeto.  

Porém, no ano letivo de 2018, houve um avanço: o projeto já tem uma 

identidade elaborada pelo corpo docente, equipe gestora e SOE. 

Está mais claro os objetivos que queremos primar para o próximo ano 

letivo. Os estudantes que irão participar do P. I são os que apresentam maiores 

dificuldades. Serão atendidos de acordo com suas necessidades. Atuarão os 

professores de todas as modalidades no horário contrário de regência. 

Contudo, tal projeto ainda não revela a dinâmica que dele se espera. 

Definir os objetivos ainda é uma dificuldade. No projeto atual, o item 

avaliação, ainda não apareceu de forma sistemática, ainda não dá informação 

clara sobre todo o processo.  

Após, análise do início do P.I nesta Unidade de Ensino, concordamos que 

a avaliação acontecerá de forma sistemática, diagnóstica, processual, contínua, 

levando em conta todo o processo de forma cooperativa, integrada, coletiva, 

envolvendo a participação de todos os envolvidos de modo que constantemente 

possamos tomar decisões, incluindo novas ideias referentes ao processo de 

ensino e aprendizagem. 
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Para tanto serão levados em consideração aspectos como observações 

diárias, atividades individuais, coletivas, orais e escritas, relatórios individuais, 

avaliação diagnóstica e pelo acompanhamento diário no cotidiano escolar. Ainda 

como forma de acompanhar a evolução individual do aluno acontecerá os 

Conselhos de Classe bimestrais, para análise dos objetivos e solução de 

eventuais dificuldades. 

Vale ressaltar que as estratégias e atividades interventivas serão avaliadas 

nas coordenações. O comprometimento do professor e da equipe que participa 

deste projeto será avaliado no decorrer do processo. A avaliação do aluno será 

continua sendo que a estratégia utilizada será a observação diária e 

acompanhamento do desenvolvimento cognitivo dos estudantes.  

Atividades diagnósticas deverão ser aplicadas ao longo do ano letivo, 

sendo utilizada como uma das estratégias o teste da psicogênese, que nos 

possibilita visualizar o que a criança pensa quanto à escrita durante o processo de 

letramento e alfabetização. 

O que caracteriza esse projeto é justamente o fato de ele possibilitar o 

conhecimento das necessidades de cada criança e de buscar formas de 

satisfazê-las o mais rapidamente possível, através de metodologias diversificadas 

e atendimento pontual quanto às dificuldades dos estudantes. 

Levar em conta as diferenças, sem penalizar aqueles que necessitam de 

tempo maior para aprender, e o uso de estratégias pedagógicas variadas e 

diferenciadas do cotidiano da sala de aula é função do Projeto Interventivo. 

Considerando a avaliação como o eixo do trabalho pedagógico, e 

objetivando conhecer cada um dos alunos, decidimos que será traçado o perfil de 

entrada dessas crianças para identificar os conhecimentos que trazem consigo, 

ou seja, os conceitos e as hipóteses que têm acerca da leitura e da escrita, para 

que as ações planejadas permitam intervir e oportunizar o avanço no processo de 

aprendizagem.  

A avaliação é de extrema importância nesse processo, podendo ser 

utilizados portfólio onde consta o relatório do ano anterior do aluno, o relatório 

referente ao 1.º bimestre do ano anterior, fichas de acompanhamento individual e 

fichas de registros dos professores, onde estes poderão anotar informações 

relevantes detectadas durante a aula. Tais registros servirão, posteriormente, 

como base para avaliar não somente o desenvolvimento do aluno bem como a 

eficácia das atividades propostas. Outrossim, possuem o caráter de comunicação 
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entre os docentes sobre os alunos atendidos pelo projeto. Tais intervenções 

visam à mudança de estratégia o mais rapidamente possível para que não haja 

perda para o aluno. Será criado também um teste psicogenético contendo 10 

palavras, uma frase e um texto, relacionado ao tema do projeto, obviamente, 

visando localizar de forma precisa a evolução dos alunos após os dois meses do 

projeto, ressaltando que para cada bimestre haverá um texto diferente para 

aplicação do supracitado teste. 

Por meio do portfólio, o caminho para o acompanhamento do desempenho 

de cada estudante seria de grande valia e de fácil acesso ao processo de ensino 

aprendizagem onde poderemos incluir reflexões sobre o procedimento avaliativo. 

Ele reúne evidências e resultados do trabalho desenvolvido com cada grupo de 

estudantes. Enquanto o projeto interventivo traça as diretrizes do trabalho, o 

portfólio demonstra o seu desenvolvimento. 

Na presente situação, a proposta aqui apresentada constitui um desafio 

para aqueles que atuam nesse projeto, porque terá a oportunidade de pôr em 

prática a criatividade dos seus organizadores o que indicará o rumo a ser seguido. 

Importante ter em mente o seu propósito: apresentar todas as ações do projeto 

interventivo, em todas as suas fases, acompanhadas de análise e avaliação. Isso 

significa que ele representa o projeto em ação. Enquanto o projeto é 

desenvolvido, o portfólio é construído. Também nele se inserem os nomes de 

todos os sujeitos envolvidos (os estudantes e os educadores que nele atuam) e 

os resultados obtidos. Entretanto, ele pode incluir mais do que isso: reflexões, 

análises, depoimentos, exemplares das atividades realizadas, etc. 

O portfólio do Projeto Interventivo inclui evidências do progresso dos 

estudantes acompanhadas de análises e reflexões feitas pelos professores. No 

portfólio as primeiras versões das suas atividades e a última, auxiliam na análise 

do crescimento e avanço de cada um. 

Muitas são as vantagens desse portfólio. Algumas delas: 

 Permite a visualização de todo o processo desenvolvido. Muitas 

vezes atividades preciosas são postas em prática, mas, por não serem 

registradas, acabam caindo no esquecimento; 

 Põe em evidência a autenticidade do trabalho pedagógico realizado, 

porque todas as suas etapas são expostas e analisadas; 

 Consiste em uma forma dinâmica de avaliação porque constata o 

desenvolvimento do trabalho e as mudanças ocorridas ao longo do processo; 
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 Possibilita a integração das atividades realizadas, porque elas ficam 

expostas à análise; 

 Permite a integração dos professores, porque o projeto interventivo 

não tem professor fixo; 

 Favorece a avaliação do projeto em si, porque toma possível o 

repensar do trabalho enquanto ele se desenvolve; 

 É apresentado aos pais em reuniões e em outros momentos, para 

que eles acompanhem o trabalho escolar; 

 O trabalho dos estudantes e dos educadores é valorizado porque é 

posto à mostra; 

 Possibilita aos professores que ingressam durante o ano letivo 

apropriar-se das atividades em andamento. 

Decidimos em grupo, que cabe a todos os envolvidos no processo a 

participação na construção do projeto e analisarmos como cada aluno está 

evoluindo nas coordenações. 

As atividades serão confeccionadas pelos professores dos alunos, porém 

irá sentar com o professor que fará atendimento para dar maiores 

esclarecimentos dos objetivos que se quer atingir com o estudante. 

 

8.4.1.2 REAGRUPAMENTO 

 

Este planejamento acontece depois de uma avaliação diagnóstica, onde 

todos reunidos fazem o planejamento das intervenções, confecção de material a 

escolha de uma atividade motivacional. Em nossa escola acontece através de um 

tema gerador.  

Terminamos um período e após isto replanejamos os próximos 

reagrupamentos. Nossas coletivas são voltadas às necessidades do 

reagrupamento. 
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8.4.2.2.1 REAGRUPAMENTO INTERCLASSE 

 

Acontece uma vez por semana, na quinta-feira, o período integral. Os 

alunos são divididos por saberes diferentes. Isso é um importante intercâmbio 

cognitivo, que traz avanços conceituais. Sendo que cada turma é nomeada por 

cores, onde os professores separam os estudantes segundo seu perfil. Vale 

ressaltar que cada professor fica com um nível da psicogênese (instrumento 

utilizado para a avaliação das aprendizagens) trabalhando com atividades que 

são pertinentes a cada nível. 

 

8.4.2.2.2  REAGRUPAMENTO INTRACLASSE 

 

Cada professor realiza em sua sala de aula para atender as necessidades/ 

especificidades de sua turma com atividades diversificadas, tais como jogos, 

cruzadinhas, flash cards, etc. 

 

8.4.2.2.3    MULTILETRAMENTOS 

 

É preciso compreender o letramento como um processo sócio-histórico de 

aquisição e uso das diversas linguagens, para tanto é preciso que as atividades 

desenvolvidas em sala de aula correspondam às práticas que circulam 

socialmente. 

Os multiletramentos não estão restritos ao campo das linguagens e 

extrapolam as habilidades de ler e escrever envolve o domínio e a capacidade de 

desempenhar diferentes habilidades para além do âmbito educacional, 

adentrando, cada vez mais, os contextos sociais, políticos e culturais. 

 

O conceito de multiletramento remete a vida contemporânea 

em que a multiplicidade de culturas e textos se interagem e 

se modificam permanentemente, modificando também as 

relações dos sujeitos entre si e com o mundo. Na 

contemporaneidade, as habilidades de ler e escrever se 

somam a muitas outras com as de decifrar sons e imagens, 

relacionar sons com movimentos, comunicar utilizando 

múltiplas linguagens, utilizar tecnologias digitais, etc. Na 
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perspectiva do multiletramento mais que consumir e ler 

informações, é preciso produzir, comunicar e compartilhar 

conhecimentos. 

(UNICEF, 2018, Caderno do Professor, p.12) 

 

Nesse sentido, é necessário (re)construir práticas e pensamentos a partir 

de uma abordagem crítica e reflexiva, considerando os aspectos sociais e 

culturais envolvidos historicamente nesse processo de estigmatização de alguns 

grupos. 

A concepção de letramento como prática social, e não somente como 

alfabetização, contribui para que o estudante se aproprie da leitura e da escrita, 

incorporando as práticas sociais que as demandam. 

Já na proposta de multiletramentos, o estudante, ao realizar uma produção 

de texto, por exemplo, além de contemplar os aspectos lingüísticos e gramaticais 

da língua, deve ser capaz de argumentar e implementar os conceitos apreendidos 

com a temática da proposta. 

O uso dos conceitos aprendidos devem ir além da escola e incorporar-se à 

prática social dos estudantes, além de se integrar às mudanças sociais, culturais 

e tecnológicas. 

Em nossa escola o multiletramento não acontece de forma expressiva, até 

porque não temos um laboratório de informática no qual possa propiciar aos 

estudantes esse acesso. Porém, usamos o data-show para promovermos aulas 

diferenciadas do que comumente acontece em sala utilizando-se do quadro e livro 

didático. É também de suma importância que o professor aprenda a utilizar as 

mídias na aprendizagem. Assim teremos aulas mais instigantes, prazerosas. 

 

8.4.1.3 METODOLOGIAS ATIVAS 

 

A proposta de promover o acesso ao currículo da Educação Básica, a partir 

de Metodologias Ativas, surge da compreensão de que os procedimentos de 

ensino são tão importantes quanto os próprios objetivos de aprendizagem. 

As metodologias ativas de ensino-aprendizagem se fundam na criatividade 

e estimulam a reflexão e a ação dos estudantes sobre a realidade, promovendo o 

desenvolvimento da autonomia do estudante, o estímulo ao trabalho em equipe, a 
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integração entre teoria e prática, o desenvolvimento de uma visão crítica da 

realidade e o favorecimento da avaliação formativa. 

Na verdade, uma metodologia ativa é aquela que propicia um processo de 

significação daquilo que é vivido, compartilhado, ensinado. No qual o estudante 

participa e se compromete com seu aprendizado. 

Em nossa escola utilizamos de procedimentos para promover as 

metodologias ativas, como: trabalho em pequenos grupos, oficinas, apresentação 

de filmes, interpretações musicais, saídas a campo, aprendizagem por meio de 

jogos.  

 

8.5        PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS 

 Promover momentos de reflexão e estudo da prática pedagógica e 

do currículo; 

 Acompanhar e orientar os planejamentos individuais e coletivos; 

 Atender aos alunos com dificuldades de aprendizagem; 

 Articular ações que garanta a realização das coordenações 

pedagógicas e coletivas; 

 

ESTRATÉGIAS 

 Promover coletivas para refletir e compartilhar experiências; 

 Elaborar o plano de ação pedagógica; 

 Prestar assistência técnico-pedagógica de forma direta ao corpo 

docente e, indiretamente, ao corpo discente; 

 Estudar, pesquisar e selecionar assuntos didáticos e incentivar troca 

de experiências entre professores; 

 Identificar constantemente quais as prioridades das turmas e 

professores para prestar-lhes um melhor atendimento; 

 Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as 

ações pedagógicas promovidas pela SEEDF e CRE; 

 Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e 

da avaliação da Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar; 

 Socializar as práticas sociais entre os professores; 
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 Socializar práticas pedagógicas realizadas em sala de aula com a 

participação de professores na coordenação; 

 Promover estudo do currículo e dos ciclos nas reuniões (coletiva) e 

aplicá-los no planejamento; 

 Promover estudo, reflexão e atualização das metas da instituição; 

 Atender individualmente as necessidades do professor utilizando-se 

da escuta sensível com a equipe gestora e Orientação Educacional; 

 Planejar coletivamente as ações pedagógicas e curriculares. 

 Planejar, executar e acompanhar o trabalho dos reagrupamentos e 

projeto interventivo; 

 Analisar e estabelecer metas de acordo com os resultados das 

avaliações externas;  

 Identificar as necessidades socioeducativas. 

 Promover o aumento do rendimento escolar qualitativamente. 

METAS 

 Assegurar a formação continuada, por meio de coletivas que sejam 

significativas e estejam de acordo com as demandas da unidade escolar. E 

certificar a participação dos professores em as formações oferecidas pelas CRE e 

SEEDF. 

 Desenvolver projetos e estratégias, juntos com os professores, para 

que o estudante alcance as metas necessárias para cada ciclo. 

 Estabelecer momentos para que as práticas pedagógicas sejam 

compartilhadas entre os docentes, fazendo com que o desenvolvimento dos 

trabalhos pedagógicos sejam mais eficientes e aumentem as notas nas 

avaliações externas. 

INDICADORES 

 Melhora na leitura, interpretação textual e escrita dos estudantes; 

 Participação dos docentes em formações continuadas; 

 Coordenação pedagógica como espaço-tempo para troca de 

experiências entre os docentes; 

 Crescimento das notas nas avaliações externas. 
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PRAZO 

 Ano letivo de 2019. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Materiais pedagógicos, documentos oferecidos pela SEEDF. 

 

8.5        PLANO DE AÇÃO DA EEAA  

 

DIMENSÃO DE ATUAÇÃO 

 Mapeamento Institucional; 

 

OBJETIVOS 

 Realizar entrevistas com gestores e demais segmentos da instituição.  

 Proporcionar a participação da comunidade nos diversos espaços 

escolares. 

 Sensibilizar as famílias para maior participação no processo educacional 

dos estudantes.  

 

AÇÕES 

 Observação dos espaços e das dinâmicas pedagógicas: sala de aula, 

reuniões de coordenação, de planejamento de ensino e outras possíveis reuniões. 

 Entrevistas individuais com professores para conhecer a atuação, a 

motivação e o trabalho docente.  

 Participação das coletivas pedagógicas semanais. 

 Conversas com os pais sobre o desenvolvimento escolar das crianças. 

 Acolhimento de demandas da comunidade que envolva o contexto escolar. 

 

METAS 

 Analisar as características da instituição educacional, tais como: espaços 

físicos, quadro funcional, modalidade de ensino, turmas e turnos.  

 Identificar nas práticas educativas as tendências educacionais e as 

concepções sobre educação, ensino, desenvolvimento e aprendizagem.  

 Conhecer o nível de envolvimento da comunidade no planejamento das 

ações escolares de forma deliberativa. 
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INDICADORES 

 Analisar os indicadores para a organização ou ressignificação de um plano 

de atuação do EEAA para o contexto escolar.  

 

PRAZOS 

 Primeiro bimestre 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Recursos humanos 

 Resma de papel A4, caneta, lápis, borracha, grampeador, grampo, clipes, 

envelope padrão A4, pasta para arquivo, impressora e cartucho de tinta. 

 

RESPONSÁVEIS 

 EEAA 

 

DIMENSÃO DE ATUAÇÃO 

 Assessoria ao trabalho coletivo 

 

OBJETIVOS 

 Promover reflexão da práxis pedagógica do professor com vistas às 

aprendizagens; 

 Identificar, atender e encaminhar estudantes com dificuldades de 

aprendizagem; 

 Estabelecer parcerias com órgãos de proteção aos direitos das crianças e 

adolescentes. 

 Mapear, acompanhar e encaminhar para atendimentos externos os 

estudantes ANEE´s, de acordo com a necessidade de cada um. 

 Promover reflexão da práxis pedagógica do professor com vistas às 

aprendizagens; 

 Identificar, atender e encaminhar estudantes com dificuldades de 

aprendizagem; 

 Estabelecer parcerias com órgãos de proteção aos direitos das crianças e 

adolescentes. 
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AÇÕES 

 Realizar estudo sobre as concepções do desenvolvimento e aprendizagem, 

na coordenação coletiva da UE; 

 Promover a informação e orientação para as famílias dos estudantes em 

acompanhamento  

 Mapeamento dos estudantes encaminhados para a EEAA; 

 Atendimento individual e em grupo aos estudantes; 

 Orientações para os responsáveis; 

 Encaminhamentos externos para unidades médicas, sociais e esportivas. 

 Auxiliar a coordenação pedagógica e o professor em oficinas pedagógicas, 

estudos dirigidos, reuniões com os pais e intervenções com intencionalidade. 

 Convocar o GRAC quando surgir situações que fujam às atribuições do 

SEAA, ou que estejam causando desconforto ao bom andamento das atividades 

escolares. 

 Realização de coletivas de acordo com a necessidade do corpo docente. 

 Devolutiva aos professores com o objetivo de esclarecer a queixa inicial, e 

fornecer subsídios que auxiliem no desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

 Colaboração com o professor na sua pratica pedagógica  

 Sugerir ao educador intervenções pedagógicas, atividades lúdicas e 

diferentes das usadas em sala de aula para serem trabalhadas em atendimento 

individualizado e/ou de grupos em sala de aula. 

 Participação das festividades da escola.  

 Participação das reuniões de pais.  

 Participação dos Conselhos de Classe.  

 

METAS 

 Estar acessível à Gestão Escolar para desenvolver coletivamente 

estratégias que favoreçam o trabalho em equipe. 

 Contribuir para planejamento e aplicação do PP. 

 Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do 

ensino fundamental, atentando para as especificidades do estudante de forma a 

garantir a qualidade do atendimento. 

 Reorganizar por meio de amplo debate com os profissionais da educação, 

o trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação. 
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INDICADORES 

 Reuniões periódicas com a equipe pedagógica; 

 Coordenações coletivas; 

 Conselhos de classe; 

 Reuniões de pais. 

 

PRAZOS 

 Durante o ano letivo. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Recursos humanos 

 Recursos materiais: Resma de papel A4, caneta, lápis, borracha, 

grampeador, grampo, clipes, envelope padrão A4, pasta para arquivo, 

impressora, cartucho de tinta, jogos pedagógicos, canetinha, lápis de cor, 

papel criativo (cores variadas), tesoura, cola, barbante, fita dupla face, 

durex, data-show, computador, 

 Estrutura física: espaço reservado para atendimento de famílias de forma a 

garantir o sigilo das informações; espaço para atendimento individual e de 

grupos psicopedagógicos: mesa redonda, cadeiras, quadro branco, pincel 

para quadro branco, apagador. 

 

RESPONSÁVEIS 

 Orientador educacional, EEAA e Equipe Gestora 

 

DIMENSÃO DE ATUAÇÃO 

 Acompanhamento do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

OBJETIVOS 

 Promover reflexões sobre novos focos de análise para o processo de 

ensino e aprendizagem; 

 Construir juntamente com o professor, alternativas teórico-metodológicas 

de ensino e de avaliação com o foco no desenvolvimento dos estudantes; 

 Fornecer subsídios para que as ações escolares ocorram tanto em uma 

dimensão coletiva quanto individual. 
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 Intervir junto aos sujeitos e aspectos que possam dificultar o processo de 

ensino e aprendizagem.  

 Acompanhar o processo de ensino e aprendizagem para assessorar as 

queixas escolares. 

 Realizar procedimentos de avaliação e intervenção às queixas escolares.  

 Refletir acerca das atribuições familiares e as atribuições da instituição 

educacional.  

 Realizar orientações psicológicas e pedagógicas que orientem a família.  

 

AÇÕES 

 Discussões e reflexões sobre a prática pedagógica, avaliativa e relações 

interpessoais; 

 Ressignificação do conselho de classe na perspectiva do sucesso escolar, 

de forma a estimular o processo de ação-reflexão-ação sobre o trabalho 

pedagógico; 

 Planejamento, com o coletivo da escola, das intervenções aos problemas 

levantados; 

 Promoção de grupos de estudo, oficinas e palestras na própria escola com 

professores e coordenação pedagógica; 

 Avaliar de maneira contextual e processual os estudantes para 

encaminhamentos necessários e/ou previstos na estratégia de matrícula.  

 Informar aos professores sobre os alunos que já estavam sendo 

acompanhados pela Equipe.   

 Organizar novas solicitações de apoio no decorrer dos bimestres. 

 Elaborar documentos/relatórios apresentando a conclusão de cada caso e 

indicar as possibilidades de adequação e intervenção pedagógica e 

psicológica. 

 Observação em sala de aula e dos demais contextos educativos.  

 Análise em parceria com o professor e outros profissionais acerca da 

produção dos estudantes.  

 Acolher a demanda do professor. 

 Atribuir ao professor às intervenções que se fizerem necessárias ao êxito 

dos alunos.  

 Ampliar a problematização dos motivos do encaminhamento.  

 Estabelecer um espaço de escuta.  
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 Observação atendimentos em grupos e individuais e outras formas de 

avaliação. 

 Compreender o contexto histórico e social do aluno.  

 Informar a família da demanda da queixa e apresentar as ações já 

desenvolvidas.  

 Solicitar a colaboração da família no processo de investigação da queixa.  

 Conhecer o contexto familiar.  

 Realizar grupos de intervenção com os alunos com acentuada dificuldade 

de aprendizagem. 

 

METAS 

 Garantir o acesso universal, assegurando a permanência e a 

aprendizagem dos estudantes a partir dos 6 anos de idade, ao ensino 

fundamental de 9 anos, assegurando, também, a conclusão dessa etapa até os 

14 anos de idade, até o último ano de vigência deste Plano. 

 Universalizar o atendimento educacional aos estudantes com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, com 

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade – TDAH, dislexia, discalculia, 

disortografia, disgrafia, dislalia, transtorno de conduta, distúrbio do processamento 

auditivo central – DPA(C) ou qualquer outro transtorno de aprendizagem, 

independentemente da idade, garantindo a inclusão na rede regular de ensino ou 

conveniada e o atendimento complementar ou exclusivo, quando necessário, nas 

unidades de ensino especializadas. 

 

INDICADORES 

 Avaliação processual e contínua. 

 

PRAZOS 

 Sempre que houver a solicitação de apoio e quando se fizer necessário a 

partir do 2º bimestre. 

 Agendamento prévio das observações em sala com o professor. 

 Agendamento prévio das entrevistas com a família.  

 Semanalmente durante a Coordenação Coletiva dos Professores.  
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Recursos humanos 

 Recursos materiais: Resma de papel A4, caneta, lápis, borracha, 

grampeador, grampo, clipes, envelope padrão A4, pasta para arquivo, 

impressora, cartucho de tinta, jogos pedagógicos, testes psicológicos, 

canetinha, lápis de cor, papel criativo (cores variadas), tesoura, cola, 

barbante, fita dupla face, durex, data-show, computador. 

 Estrutura física: espaço reservado para atendimento de famílias de forma a 

garantir o sigilo das informações; espaço para atendimento individual e de 

grupos psicopedagógicos: mesa redonda, cadeiras, quadro branco, pincel 

para quadro branco, apagador. 

 

RESPONSÁVEIS 

 EEAA, SAA, AEE e Equipe Gestora, coordenação pedagógica 

 

 8.6   ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

Sabemos o quão importante este espaço na unidade escolar, pois, 

contribui para a melhoria dos processos de ensinar, aprender e pesquisar. É um 

momento de compartilhar os saberes e isto, deve ocorrer ao longo do ano letivo.  

A formação continuada propicia um crescimento no fazer pedagógico de 

cada docente e isto implica em fazer o melhor para o estudante em sala de aula, 

ou seja, o trabalho docente vai ser ressignificando, adquirindo novos paradigmas, 

novas concepções. 

A formação continuada contribui para que professores, coordenadores e 

gestores escolares avaliem todos os aspectos pedagógicos, propondo estratégias 

e sugerindo mudanças significativas para toda a comunidade escolar. 

É salutar dizer que é um dos espaços mais importantes para a formação 

continuada na SEEDF é a coordenação pedagógica, na jornada ampliada, 

conforme previsto no art.4.º da Portaria nº 445, de 16 de dezembro de 2016, que 

estabelece os critérios para atuação dos docentes nas unidades escolares da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Em nossa escola as coletivas de quarta-feira é um espaço para a formação 

continuada. No ano de 2018 fizemos uma enquete sobre quais temas que 

queriam que fossem trabalhados no decorrer do ano letivo de 2019 e com isto, 



 

38 
 

procuramos profissionais da rede que poderiam propiciar esse aprendizado. Os 

temas escolhidos foram: Psicogênese, RAV, Currículo, Descritores, papel da 

EEAA e SOE, Proposta Pedagógica, Prova Diagnóstica, Conselho de Classe, 

dentre outros. 

 

8.7   RELAÇÃO INSTITUCIONAL EDUCACIONAL COMUNIDADE 

 

8.7.1.1 REUNIÃO DE PAIS 

 

O envolvimento e a participação da família no ambiente escolar nos dias 

atuais são considerados componentes importantes para o desempenho das 

instituições de ensino, e para o desenvolvimento e segurança da criança em seu 

processo de ensino aprendizagem dentro do ambiente escolar. A escola exerce 

uma função importantíssima na vida dos indivíduos; a função educadora. Por isso 

se faz necessário a participação da família no desenvolvimento da criança em 

todo o seu processo de aprendizagem nos meios sociais do qual ela faz parte, 

principalmente a escola. 

A parceria escola e família devem acontecer em vários momentos de um 

espaço escolar.  

Em nossa escola acontece de forma bimestral e nos momentos festivos.  

Neste momento equipe gestora tem sempre um momento com os pais abordando 

temas de cunho pedagógico/familiar.  

São convidados a vir sempre através de um convite e bilhete informando 

dia e horário. 

Neste momento também fazemos uma breve avaliação de como estamos e 

o que podemos fazer para melhorar. 

 

9.  ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

“A avaliação é uma ferramenta da qual o ser humano não se 

livra. Ela faz parte do modo de agir, e por isso, é necessário 

que seja usada da melhor maneira possível”. 

(LUCKESI, 2005, p.119) 
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9.1      AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS  

 

O nosso trabalho é pautado de acordo com a avaliação formativa, isto 

possibilita uma análise e apreciação do processo ensino aprendizagem - de forma 

que é possível contribuir tanto nos avanços quanto nos progressos e continuação 

de aprendizagem dos nossos estudantes. 

Nas Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF a avaliação dá-se em 

três níveis: aprendizagem, institucional e em larga escala. Assim, articula-se uma 

gama de informações avaliando para as aprendizagens avançando enquanto se 

aprende e aprendendo à medida que progride. Todos avaliam e são avaliados. É 

importante salientar que no Ensino Fundamental, além dos registros do professor, 

há o Registro de Avaliação (RAV) e o Registro do Conselho de Classe. Na 

Educação Infantil, além da observação sistemática, cadernos de classe, há o 

Relatório descritivo Individual do aluno (RDIA). Já na Educação Especial a 

avaliação para as aprendizagens deve ser considerada a observação das 

especificidades e considerando também a adequação curricular conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1988). A avaliação deve ser 

diagnóstica e processual com instrumentos efetivos aliados ao planejamento 

coletivo onde a equipe pedagógica da escola, a EEAA e os docentes procurem 

alternativas para promover a aprendizagem de todos os estudantes. 

É importante salientar que a avaliação inicia os processos pedagógicos e 

direciona o planejamento bem como a organização que será dada ao currículo. A 

partir dela, o trabalho pedagógico será organizado de modo a promover a 

aprendizagem. Ao compreender exatamente o que o estudante já sabe e o que 

precisa aprender, o professor é capaz de fazer intervenções pontuais e efetivas. A 

avaliação é um processo contínuo durante todo o ano letivo, sempre na busca de 

redirecionar o planejamento e traçar estratégias diversas. Nesse sentido, é 

preciso definir os procedimentos e elaborar os instrumentos a serem utilizados. 

Como instrumentos e procedimentos que potencializam as práticas de 

avaliação temos: as provas bimestrais, os simulados. Tudo feito conforme 

objetivos claros e definidos coletivamente com professor e estudantes.  
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9.1.1 AVALIAÇÃO LARGA ESCALA 

 

O IDEB é construído a partir da composição de dois elementos 

quantitativos: o índice de proficiência em português e matemática obtido na Prova 

Brasil e o índice de rendimento, obtido a partir das taxas de reprovação 

levantados pelo censo escolar, levado a cabo anualmente pelo Ministério da 

Educação. 

 

9.1.2  AVALIAÇÃO REDE 

 

Trata-se da Prova Diagnóstica que se utiliza como matriz de referência a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o currículo da SEEDF. 

Esse instrumento avaliativo é desenvolvido pela SEEDF e aplicado de 

modo censitário aos estudantes do Ensino Fundamental (2º, 3º e 4º ano - Anos 

Iniciais; 6º e 8º ano -Anos Finais e Ensino Médio -1ª e 2ª séries). 

 

9.1.3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Esta avaliação que é própria da escola, de sua proposta pedagógica tem 

como intuito de, a partir da análise das potencialidades e fragilidades, garantir os 

meios possíveis para o cumprimento do dever da escola, que é sobretudo 

promover aprendizagens significativas. 

O documento da SEEDF – Diretrizes de Avaliação Institucional (2014-2016, 

p.35), diz: 

Trata-se de uma autoavaliação pela escola. Sua articulação com 

os outros dois níveis se faz, inclusive, quando traz para o centro 

da discussão dos processos e procedimentos utilizados para 

realização dos trabalhos no interior da escola. A avaliação 

institucional, aqui definida, analisa, retoma, reorganiza os 

processos utilizados na avaliação para as aprendizagens. Ela 

procura instruir e melhorar as concepções e práticas que se 

materializam na avaliação que ocorreu no cotidiano da sala de 

aula. Ao trazer para o espaço da coordenação pedagógica e do 

conselho de classe os dados emanados dos exames externos, a 

avaliação institucional abre a agenda para análises e reflexões 

amplas. É neste momento que se entende onde se localiza a 
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mediação capaz de ser realizada por meio da avaliação 

institucional. 

 

Por fim, a Avaliação Institucional é democrática e participativa, no sentido 

de que toda a comunidade escolar é ouvida e tem suas considerações recebidas 

para assim buscar realizar seus anseios de forma institucionalmente.  

 

9.2  CONSELHO DE CLASSE 

 

É nestes momentos, que avaliamos os nossos estudantes e 

consequentemente nosso trabalho, elaborando sempre que necessário novas 

estratégias, (re) direcionando as nossas ações de acordo com as necessidades, 

“avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se”. Nesse 

sentido, a avaliação deve levar em conta as necessidades apresentadas por 

estudantes com deficiências. Afinal, não é possível estabelecer formas de 

avaliação única e igual a todos, uma vez que as especificidades e os níveis de 

aprendizagem são amplamente diversos. (Diretrizes de Avaliação Educacional – 

Pág. 23). Além disso, o processo avaliativo atravessa valores quantitativos, 

observando a subjetividade dos sujeitos em suas particularidades e criatividades. 

 

9.2.1        CONSELHO DE CLASSE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O Conselho de Classe acontece de forma semestral. Porém, nas coletivas 

sempre conversamos com as professoras como está o andamento em sala de 

aula, quais as necessidades dos alunos para que possamos ser pontuais no 

atendimento das solicitações. 

 

9.2.2   CONSELHO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

O Conselho de Classe acontece de forma bimestral, onde professores, 

coordenação, EEAA, SOE e equipe gestora se reúne de forma sistematizada para 

identificar e realizar as intervenções necessárias ao desenvolvimento pleno de 

aprendizagem.  
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10 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

10.1   ALINHAMENTO COM O CURRÍCULO DA ETAPA/MODALIDADE 

A Organização Curricular é fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nas Orientações Curriculares Nacionais, nas Diretrizes 

Pedagógicas da SEEDF, no Currículo da Educação Básica e nas demais normas 

vigentes aprovadas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF. 

 

10.2    EIXOS INTEGRADORES DE CADA ETAPA/MODALIDADE 

 

10.2.1    EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Parte dos eixos que são: educar, cuidar, brincar e interagir e atua nos 

seguintes campos de experiências: o eu, o outro e o nós; Corpo gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

É importante salientar que em nossa escola é muito precário o atendimento 

com os alunos da Educação Infantil, pois falta espaços importantes como 

parquinho, sala de psicomotrocidade, material pedagógico e recreativo voltado 

para a faixa etária, falta de estrutura física apropriada, falta de projetos 

específicos e um coordenador específico para a Educação Infantil. 

 

     10.2.2        ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

Parte dos eixos: alfabetização, letramento e ludicidade e com os seguintes 

componentes curriculares: Linguagens: Língua Portuguesa, Arte (Dança, Teatro, 

Música e Artes Visuais), Educação Física e Língua Estrangeira; Matemática, 

Ciências da Natureza; Ciências Humanas (Geografia, História, Ensino Religioso) 

 

10.3   MATRIZ CURRICULAR 

 

As Matrizes Curriculares não estão atualizadas, pois não foram 

disponibilizadas pela SEDF as Matrizes reformuladas. Assim, não apresentamos 

esse item em nossa Proposta Pedagógica. 
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No ano de 2016 em uma das nossas coletivas em grupo criamos as metas 

e a organização curricular para a nossa Unidade de Ensino. É importante salientar 

que está em consonância com o novo currículo da SEEDF. 

 

Metas e Organização Curricular 

Educação Infantil 

 

 Linguagem oral e escrita 

 Articular adequadamente as palavras (vivências para exercitar a fala padrão). 

 Valorizar a leitura, vivenciando diariamente momentos de leitura para 

reconhecer a mesma como fonte de prazer, entretenimento, informação e 

comunicação. 

 Diferenciar letras, desenhos, números e símbolos. 

 Representar através de desenho as histórias ouvidas. 

 Transmitir avisos, recados e outros procedimentos correlatados. 

 Recontar de maneira paulatina histórias vivenciadas, lidas ou contadas 

oralmente. 

 Criar, reconhecer e expressar as brincadeiras de faz de conta usando a 

imaginação e a memória. 

 Desenvolver nas crianças alguns comportamentos leitores (manusear, 

perceber a orientação da leitura de textos simples). 

 Produzir pequenos textos escritos coletivamente. 

 Reconhecer o próprio nome e o nome dos colegas. 

 Reconhecer e registrar de forma paulatina o alfabeto associando a palavras 

familiares pela letra inicial. 

 Narrar fatos em sequência temporal e causal. 

 Escrever o próprio nome, em letra caixa alta. 

 Ter um repertório variado de textos que se sabe de cor, tais como: músicas, 

parlendas, versos, trava-línguas, provérbios, etc. 

 Realizar leitura incidental (rótulos e símbolos). 

 Compreender a sequência lógica de fatos e narrativas com gravuras. 

 

 Linguagem Matemática 

 Identificar, nomear, escrever e associar a quantidade os números até 12. 

Realizar contagem oral até30. 
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 Realizar contagem oral em situações diversas. 

 Identificar quantidades (oral e escrita numérica). 

 Reconhecer ordem numérica (o que vem antes e depois). 

 Reconhecer a relação entre o número (falado e escrito) e a quantidade que 

ele representa. 

 Desenvolver noções de operações matemáticas em situações concretas. 

 Realizar situações problemas envolvendo desenhos, materiais concretos e 

com auxílio interventivo do professor. 

 Comparar quantidades, utilizando recursos como desenho e correspondência 

um a um. 

 Realizar e compreender agrupamentos, tendo como critério a quantidade, 

priorizando algumas relações como um, nenhum, muito, pouco, tem a mais, 

tem a menos, tem a mesma quantidade. 

 Desenvolver noções de conceitos matemáticos de: altura (alto/baixo), largura 

(largo/fino), comprimento (comprido/curto), tamanho (grande/pequeno), peso 

(pesado/leve), volume (cheio/vazio), distância (longe/perto), temperatura 

(quente/frio) e tempo (rápido/devagar) de maneira lúdica. 

 Comparar coleções de objetos, identificando relações de igualdade ou 

desigualdade (mais que, menos que, maior que, menor que, igual a). 

 Identificar e marcar a passagem do tempo e destaque de datas importantes e 

eventos (aniversários, festas, aulas passeio, banho de chuveiro especial, 

estações do ano) por meio de utilização de calendários e relógios. 

 Encaixar, rosquear, pinçar, prensar, recortar, colar, pintar, atarraxar e 

desatarraxar modelos apropriados, tocar piano ou outros instrumentos, 

modelar com massa ou argila, montar quebra cabeças, manipular grãos 

diversos, etc. 

 Desenvolver a coordenação visomotora. 

 

 Natureza e Sociedade 

 Observar e explorar a paisagem local. 

 Identificar, nomear, localizar e explorar os espaços da escola. 

 Conhecer e valorizar as diversas paisagens. 

 Identificar os objetos utilizados na higiene corporal, a fim de utilizá-los 

gradativamente, com êxito e independência. 
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 Identificar os seres vivos, a partir da observação de semelhanças e diferenças 

de suas características, tais como aspectos físicos, tipo de alimentação, 

habitat, modos de locomoção e sua relação com o ambiente e outros seres 

vivos. 

 Desenvolver a consciência sustentável a partir de ações como reciclar, 

reutilizar e reduzir, estimulando práticas de cuidado com o meio ambiente. 

 Reconhecer os diversos tipos e origens de alimentos e compreender a 

importância de uma alimentação saudável. 

 Diferenciação temporal e climática por meio de atividades lúdicas. 

 Observar os elementos da natureza, tais como: água, luz, solo, ar, etc., 

identificando-os, os nomeando e relacionando-os aos seres vivos. 

 Identificar os fenômenos da natureza (chuva, raio, relâmpago, vento, etc.) e 

sua influência nas ações humanas (construção de abrigos para proteção da 

chuva, construção de para raios, boca de lobo, etc.). 

 Explorar por meio de sentidos as características dos elementos naturais, dos 

materiais e do ambiente, tais como: quente, frio, liso, áspero, grosso, fino, 

doce, azedo, salgado, sons agudos, graves, fortes e fracos (volume), odores. 

 Perceber, identificar e nomear as cores e figuras geométricas nos ambientes, 

na natureza, nos materiais e nos objetos. 

 Saber representar a posição de pessoas e objetos: dentro/fora, em 

cima/embaixo, esquerdo/direito, frente/atrás/ao lado, etc. 

 

 Linguagem Corporal 

 Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais (pipa, 

cantigas de roda, pega-pega, cabra cega, barra manteiga, corda, pião, 

ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê, etc.) e demais manifestações 

que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

 Conhecer diferentes papéis sociais através de brincadeiras de faz de conta. 

Desenvolver processos simbólicos, por meio da dramatização de histórias, 

músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista. 

 Movimentar por meio de diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por 

baixo de mesas, cadeiras, sobre caminhos marcados no chão. 

 Desenvolver a coordenação motora global por meio de jogos, danças, 

ginásticas (atividades exploratórias de espaços estruturados com diferentes 
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implementos – cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos, etc.) e 

brincadeiras. 

 Desenvolver habilidades de manipulação (segurar, lançar, prender, rebater, 

chutar, puxar, arremessar, quicar, receber, bater e rebater, entre outras), por 

meio de brincadeiras, de jogos, ginásticas e danças. 

 Desenvolver o equilíbrio corporal através de brincadeiras (andar em linha 

reta, sobre uma corda estendida no chão da sala, andar sobre o meio-fio, 

rolar, etc.) 

 Desenvolver a coordenação motora fina, por meio da manipulação de 

materiais diversos e de variados tamanhos para que envolva ações de 

alinhavar, traçar, contornar, rasgar, dobrar e amassar vários tipos de papéis, 

empilhar. 

 

 Linguagem Artística 

 Explorar diversos instrumentos musicais, tais como tambores, sinos, 

xilofones, teclados, coquinhos, triângulos, pauzinhos, guitarras, brinquedos e 

objetos que emitem sons variados. 

 Interpretar letras musicais, expressando-as por meio de movimentos 

corporais. 

 Perceber sons e ruídos: descobertas e relação as suas fontes sonoras. 

Explorar ritmos (estruturas rítmicas relacionadas aos gêneros musicais, 

pulsação e andamento – lento/rápido) por meio de jogos musicais corporais, 

brincadeiras cantadas, etc. 

 Explorar e reconhecer as cores. 

 Observação e reconhecimento diversos de imagens/cenas/obras (fotografias, 

pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas por meio de fotos, gravuras e 

obras de artistas). 

 Desenhar narrativamente e inventar histórias, lugares e acontecimentos. 

Explorar e reconhecer texturas – relação das texturas/objetos/materiais. 

Vivenciar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras da cultura 

popular. 

 Interagir com o outro por meio de movimentos corporais e danças em grupos. 

Participar de jogos teatrais com sombras, pantomima, fantoches, bonecos e 

máscaras. 
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 Realizar produções artísticas com materiais e técnicas variadas (técnicas de 

pintura). 

 

Metas e Organização Curricular 

1.º Ano 

 

 Língua Portuguesa 

 Reconhecer e escrever o nome completo. 

 Reconhecer o alfabeto estabelecendo relação entre letra/som. 

 Diferenciar unidades linguísticas (símbolos, números, letra, palavra, frase, 

texto). 

 Compreender a junção das letras para a formação de sílabas e palavras. 

Identificar partes do escrito. 

 Separar sílabas das palavras. 

 Ler e escrever palavras com as sílabas simples. Relacionar palavras aos 

respectivos objetos. 

 Produzir textos coletivos. 

 Ler e interpretar oralmente textos diversos e realizar recontos de histórias. 

 Reconhecer diferentes estruturas textuais (receita, bilhete, texto em verso, 

poemas e músicas). 

 Produzir pequenos textos individuais. 

 Alcançar a hipótese alfabética da língua escrita. 

 Despertar o gosto e hábito de leitura. 

 

 Matemática  

 Ler e produzir escrita numérica até 99. 

 Conhecer os números ordinais. 

 Identificar o antecessor e o sucessor dos números. 

 Compreender ordem crescente e decrescente. 

 Realizar composição e decomposição dos números. 

 Reconhecer as formas geométricas planas e as cores básicas. 

 Realizar operações de adição e subtração simples. 

 Ler, interpretar e registrar gráficos de coluna e tabela simples. 
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 Realizar as situações problemas com desenhos, material e auxílio do 

concreto (ideia de juntar, retirar, acrescentar, multiplicar e dividir – 

introdução). 

 Compreender as noções de sistema de medidas: quilo, litro, metro, tempo. 

 Conhecer e realizar situações problemas simples envolvendo o sistema 

monetário brasileiro com a utilização de material concreto. 

 

 Ciências da Natureza 

 Reconhecer e cuidar do próprio corpo (higiene, saúde e alimentação). 

 Compreender a importância da higiene pessoal e ambiental. 

 Observar e reconhecer a importância da preservação do meio ambiente/água. 

 Diferenciar e identificar os seres vivos, a partir da observação de 

semelhanças e diferenças de suas características, tais como: aspectos 

físicos, tipo de alimentação, habitat, modos de locomoção e sua relação com 

o meio ambiente e outros seres vivos. 

 

 História  

 Compreender a existência e importância dos direitos e deveres – conhecer e 

valorizar a rotina escolar para o bem coletivo. 

 Reconhecer questões de identidade e suas relações (família-escola-

comunidade), realizando registros da história pessoal e comunitária. 

 Respeitar e valorizar a diversidade cultural, religiosa e étnico-racial. 

 

 Geografia 

 Identificar localização, orientação espacial e elementos ambientais (casa, sala 

de aula, escola e comunidade). 

 Conhecer registros cartográficos observando seus usos sociais. 

 

Metas e Organização Curricular 

2.º Ano 

 

 Língua Portuguesa 

 Ler e compreender textos simples, reconhecendo a funcionalidade da escrita 

com autonomia. 
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 Produzir textos simples e revisar o escrito com autonomia ou com auxílio 

(materiais de apoio e ações interventivas). Foco em produções narrativas e 

descritivas. 

 Vivenciar diversas situações de leitura, contação de histórias, apresentações 

teatrais, jograis, dentre outras, para desenvolver a valorização da cultura 

escrita e intimidade com a língua, adequada a cada contexto. 

 Utilizar o caderno de forma organizada. 

 Identificar e aplicar conhecimentos linguísticos (convenções gráficas), 

utilizando as regularidades da língua em produções, revisões e leituras. 

 O aluno deverá chegar ao nível A2. 

 

 Matemática 

 Ler, escrever e compreender o sistema de numeração decimal até a ordem 

das centenas. 

 Noção de números pares e ímpares. 

 Identificar ordem crescente e decrescente, antecessor e sucessor. 

 Conhecer e identificar os números ordinais. 

 Realizar composição e decomposição de numerais envolvendo unidade, 

dezena e centena. 

 Identificar conceitos através de posicionamento e comparações referentes à: 

em cima/embaixo, perto/longe, dentro/fora, para frente/para trás, 

direita/esquerda, horizontal/vertical, simetria, entre outros, nas atividades 

cotidianas. 

 Resolver situações problemas envolvendo adição e subtração com dois 

algarismos. Adições sem e com agrupamento e noção de desagrupamento 

nas subtrações. 

 Compreender as ideias de multiplicação (soma de parcelas iguais) e divisão 

(distribuição equitativa ou repartição utilizando peças manipuláveis, desenhos 

e problemas em forma de história). 

 Reconhecer as figuras geométricas, sua presença no cotidiano e as 

diferentes possibilidades de composição e decomposição entre elas. 

 Utilizar o calendário como instrumento de medida de tempo (dias, semanas, 

meses e anos). E o relógio para medir espaços de tempo menores, horas, 

meia hora, minutos. 
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 Reconhecer e utilizar diferentes formas para medida de comprimento através 

do uso de instrumentos convencionais (régua, fita métrica, palma da mão). 

 Reconhecer noções de medidas de massa (quilo e meio quilo). 

 Ler, interpretar e registrar gráficos de colunas a partir de informações 

coletadas no cotidiano. 

 Fazer pesquisas em pequenos grupos a partir de situações do cotidiano com 

registro em tabelas de informações envolvendo duas ou três opções de 

escolha. 

 Reconhecer cédulas e moedas do Sistema Monetário.  

 Vivenciar situações envolvendo compra, venda e troco. 

 

 História  

 Reconhecer-se como sujeito histórico e social a partir de sua história de vida, 

de sua família e de sua comunidade (nome, árvore genealógica, escola e 

cidade). 

 Reconhecer algumas relações sociais e culturais. (Respeitar e valorizar a 

diversidade – cultural, religiosa e étnico racial). 

 

 Ciências  

 Conhecer e valorizar o uso sustentável de recursos naturais e a reciclagem 

de diferentes recursos no âmbito familiar, na escola e na sociedade. 

 Compreender as questões referentes aos cuidados consigo, com o outro e 

com o ambiente para a promoção do bem-estar físico e social. 

 Compreender e utilizar os conhecimentos relativos à saúde, alimentação 

saudável, higiene, cuidados com a vida. 

 Realizar experiências e observações envolvendo os elementos da natureza. 

 Adquirir noções acerca da relação entre seres vivos e a dinâmica ambiental. 

 

 Geografia 

 Relacionar os meios de transporte, de comunicação, moradia e profissões. 

 Explorar registros cartográficos (mapas, guias de rua, endereços e pontos de 

referências, observando seus usos sociais. 

 Manusear mapas (cidade, região e do país). 

 Adquirir noções para ler e produzir mapas dos espaços de convivência (sala, 

escola, casa, quarto) aplicando conceitos de representação espacial. 
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Metas e Organização Curricular 

3.º Ano 

 

 Língua Portuguesa 

 Ler e interpretar com autonomia diversos gêneros textuais. 

 Registrar com organização a transcrição do quadro para o caderno, 

compreendendo a translineação (separação silábica). 

 Produzir textos com coerência e coesão. 

 Produzir texto observando parágrafo, pontuação e tempos verbais (presente, 

passado e futuro). 

 Expressar-se oralmente explorando opinião sintetizando ideias e defendendo 

ponto de vista. 

 Identificar e aplicar conhecimentos linguísticos (convenções gráficas), 

utilizando as regularidades da língua em produções, revisões e leituras. 

 Reconhecer verbos, substantivos e adjetivos. 

 Utilizar concordância verbal e nominal. (Noções) 

 Utilizar e manusear o dicionário. 

 

 Matemática  

 Resolver operações de adição com reagrupamento, subtração com 

desagrupamento, multiplicação e divisão simples. 

 Resolver e elaborar situações problemas envolvendo as quatro operações. 

 Ler e escrever numerais até a 4. ª ordem, inclusive por extenso. 

 Compreender o Sistema de Numeração Decimal até a unidade de milhar. 

 Reconhecer o Sistema Monetário Brasileiro. 

 Elaborar operações utilizando o sistema monetário brasileiro (divisão a título 

de noção). 

 Reconhecer as figuras geométricas, analisar sua presença no cotidiano e as 

diferentes possibilidades de composição e decomposição entre elas. 

 Reconhecer e utilizar as medidas de tempo por meio de calendário (dia a dia, 

semana, mês e ano). 

 Interpretar e organizar dados dentro da tabela. 

 Elaborar gráficos de barras e colunas. 

 Realizar operações em cálculo mental, estimativa e probabilidade. 

 Localizar números na reta numérica, utilizando a régua. 
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 Ter noções de multiplicação (contar de 2 em 2, 3 em 3, etc.) 

 Resolver situações problemas envolvendo o sistema de medidas (tempo, 

capacidade, comprimento e massa). 

 

 Ciências  

 Ter noção dos quatros elementos da natureza (ar, água, terra e fogo). 

 Estudar a transformação do ambiente pela ação do homem. 

 Compreender o ciclo de vida animal, vegetal e suas relações. 

 Desenvolver a consciência sustentável a partir de ações como reciclar, 

reutilizar e reduzir, estimulando práticas de cuidado com o meio ambiente. 

 

 História  

 Compreender grupos sociais e relações sociais. 

 Respeitar e valorizar a diversidade – cultural, religiosa e étnico-racial. 

 Identificar e refletir sobre as transformações sociais e culturais promovida com 

tempo (desenvolvimento tecnológico, estruturas e papéis sociais). 

 Manusear e identificar registros históricos. 

 

 Geografia  

 Conhecer a organização geográfica do Brasil – Estados e Capitais (registros 

cartográficos). 

 Ter noção de espaço rural e urbano. 

 

Metas e Organização Curricular 

4.º Ano 

 

 Língua Portuguesa 

 Ler com fluência e interpretar com autonomia diversos gêneros literários de 

forma oral e escrita. 

 Identificar informações implícitas e explícitas no texto. 

 Produzir textos com coerência e coesão. 

 Produzir texto observando parágrafo e pontuação. 

 Produzir texto com estruturação: início, meio, fim, letra maiúscula, etc. 

 Conhecer as regularidades básicas da escrita e reconhecer as 

irregularidades. 
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 Escrever respeitando as concordâncias verbais e não verbais. 

 Utilizar e manusear dicionários, enciclopédias e gramáticas. 

 Reconhecer verbos, substantivos e adjetivos.  

 Utilizar pronomes pessoais e de tratamento. 

 

 Matemática  

 Resolver as quatro operações. 

 Saber realizar operações de adição e subtração com agrupamento de 

desagrupamento. 

 Saber realizar operação de multiplicação com até dois números no 

multiplicador e divisão exata com algarismo no divisor. 

 Ler, interpretar e resolver situações problemas envolvendo uma ou mais 

operações. 

 Ler, interpretar e resolver situações problemas envolvendo gráficos e tabelas. 

 Ler e interpretar diferentes tipos de gráficos (coluna, barra, pizza, etc.) e 

tabelas. 

 Realizar com clareza composição e decomposição dos numerais até a 6.ª 

ordem – centena de milhar. 

 Relacionar número/quantidade/sequência numérica até a unidade de milhar 

(9.999). 

 Reconhecer o sistema de numeração decimal, utilizando do mesmo em 

situações envolvendo o sistema monetário brasileiro (resolver centavo, parte 

inteira). 

 Reconhecer figuras sólidas e geométricas. 

 Identificar diferentes tipos de fração: simples, mista e equivalente. 

 Reconhecer e utilizar sistema de medidas: massa, comprimento, capacidade 

e tempo. 

 Ter noções de peso (quilo e grama), capacidade (litro e mililitro), comprimento 

(régua, fita métrica). 

 Identificar as horas e minutos. 

 Apropriar-se da tabuada. 

 

 Ciências  

 Conhecer o ciclo da água – formação de nuvens. 

 Ar, os ventos e suas características. 
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 Plantas – partes, germinação e fotossíntese. 

 Reconhecer os sistemas meteorológicos – tempo e pressão atmosférica. 

 Conhecer e caracterizar o sistema solar e seus planetas. 

 Classificar os seres vivos e suas relações. 

 

 História  

 Reconhecer a organização política brasileira. 

 Os três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. 

 Identificar os diversos meios de comunicação. 

 Conhecer a história precedente à criação de Brasília. 

 Construção de Brasília – Os Candangos 

 Conhecer as regiões administrativas do DF: lazer, cultura, saúde, economia, 

educação, focando na Região Administrativa de Samambaia. 

 Atividades econômicas do DF: agricultura, indústria, comércio e turismo. 

 Cidadania – direitos e deveres. 

 

 Geografia 

 Localizar-se no espaço, utilizando diversos instrumentos de orientação: 

bússola mapa, Sol, Lua, constelações, GPS, etc. 

 Ler e interpretar mapas e outros registros cartográficos. 

 Conhecer clima, vegetação, relevo e hidrografia do DF. 

 Desenvolver a consciência sustentável a partir de ações como reciclar, 

reutilizar e reduzir, estimulando práticas de cuidado com o meio ambiente. 

 

 Artes  

 Vivenciar situações de fruição e apreciação estética de no mínimo 3 (três) 

artistas, realizando releituras de obras de arte desses mesmos artistas, 

experimentando diferentes técnicas. 

 Trabalhar o corpo e expressar-se cenicamente visando expressão, integração 

e socialização. 

 Ler, interpretar e produzir obras de arte. (Incluir releituras). 

 Reconhecer cores primárias e secundárias. 

 Reconhecer diversos tipos de manifestações culturais: música e arte, 

principalmente do DF. 

 Conhecer, apreciar e valorizar o patrimônio artístico brasileiro. 
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Metas e Organização Curricular 

5.º Ano 

 

 Língua Portuguesa 

 Ler com fluência e entonação adequada, compreendendo o que lê. 

 Produzir, revisar e reescrever textos considerando sua estrutura de acordo 

com os diferentes gêneros. Utilizar parágrafo, sinais de pontuação (ponto 

final, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, travessão, dois 

pontos e reticências). Com coesão e coerência. 

 Aplicar regras de acentuação gráfica na escrita. 

 Utilizar e manusear dicionários, enciclopédias e gramáticas. 

 Conhecer as regularidades da escrita e ampliar seu repertório de 

irregularidades. 

 Escrever respeitando as concordâncias verbais e nominais.  

 Conjugar verbos (presente, passado e futuro). 

 Reconhecer verbos, substantivos e adjetivos. 

 Compreender textos instrucionais tais como: regras de jogo, manuais, 

receitas, bulas de remédio. 

 Utilizar pronomes pessoais e de tratamento. 

 

 Matemática  

 Realizar operações matemáticas com as quatro operações com 

complexidade: com dois ou mais algarismos no multiplicador e divisor. 

 Interpretar e resolver situações-problemas envolvendo as quatro operações. 

Compreender a representação do número fracionário e decimal em situações 

significativas e concretas. 

 Reconhecer semelhanças e diferenças entre poliedros (prismas, pirâmides, 

etc.), identificando os seus elementos semelhantes e diferentes (aresta, 

vértice e faces. 

 Reconhecer múltiplos e divisores. 

 Utilizar a calculadora para processos de checagem de estimativa e 

probabilidade. 

 Compreender porcentagem, juros e lucro. 

 Utilizar os principais instrumentos de medidas presentes no contexto sócio 

cultural: régua, fita métrica, balança, relógio e recipientes graduados. 
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 Ler e interpretar informações presentes nos meios de comunicação e no 

comércio, registradas por meio de tabelas e gráficos. 

 Apropriar-se da tabuada e realizar cálculo mental. 

 Comparar e representar números na reta numérica. 

 Registro, leitura e escrita numérica de grandes quantidades. 

 Realizar composição e decomposição de numerais identificando até bilhões. 

 Relacionar número/quantidade/sequência numérica até a centena de milhar 

(999.999). 

 Compreender o Sistema de Numeração Decimal, utilizando do mesmo em 

situações envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro (reconhecer centavo, 

parte inteira). 

 Identificar diferentes tipos de fração: simples, mista e equivalente. 

 Realizar operações e situações problemas com frações. 

 Realizar expressões numéricas. 

 Calcular perímetro e área de figuras planas. 

 

 Ciências  

 Desenvolver a consciência sustentável a partir de ações como reciclar, 

reutilizar e reduzir, estimulando práticas de cuidado com o meio ambiente. 

 Analisar sobre degradação ambiental. 

 Expandir as noções de referência espacial. 

 Conhecer os principais instrumentos de localização e orientação e criar 

conceitos acerca de sua importância para a comunidade. 

 Conhecer os estados físicos da água e reconhecer que é originária de lençóis 

freáticos e subterrâneos. 

 Explorar o corpo humano, funcionamento dos sistemas (digestivo, respiratório 

e reprodutor). 

 

 História  

 Respeitar e valorizar a diversidade – cultural, religiosa e étnico racial. 

Leis 10.639/03 e 11.645/08 como forma de executar uma ação afirmativa na 

prática. 

 Conhecer a história do Brasil a partir dos elementos da cultura dos povos 

originários. 
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 Compreender os papéis dos povos indígenas, dos negros e do branco na 

sociedade e suas implicações. 

 

 Geografia  

 Reconhecer o papel das TICs e transporte na configuração de paisagens 

urbanas e rurais, na estruturação e influência na vida em sociedade. 

 Reconhecer a composição geográfica do Brasil. 

 Identificar e analisar os diferentes tipos de mapa. 

 Conhecer a linguagem cartográfica para obter informações e adequar a vida 

cotidiana. 

 

Pontos Gerais – Para todos os Anos 

 

 Alfabetizado  

É a condição de um sujeito que consegue escrever e ler um texto simples 

com autonomia. Um alfabetizado entende o que lê, isto é, não é um mero soletrador 

de partes do escrito. 

Os alunos recém alfabetizados lêem um texto simples e escrevem um texto 

simples. 

Um alfabetizado não recua mais em seu processo de aprendizagem, pois 

já reconstruiu a lógica de funcionamento do sistema de escrita alfabética, se 

apropriou desse conhecimento para toda a vida. Pode adquirir mais destreza ou 

diminuí-la pela falta de exercício, mas não desaprender. 

 

 Texto Simples 

 Não podem ser confundidos com textos constituídos com sílabas 

canônicas. São textos com estrutura frasal composta por sujeito e predicado. As 

relações temporais, espaciais e dos personagens nele contido se configuram de 

forma linear com poucos elementos. As temáticas dos textos em questão precisam 

ser familiar aos outros, o que favorece o desempenho leitor e escritor. 

 

 Linguagem Corporal da Educação Física 

 Realizar na rotina momentos de leitura deleite para potencializar o gosto pela 

leitura e formação do leitor. 
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 Compreender a importância das regras no cotidiano escolar para o bem 

coletivo. 

 Desenvolver habilidades de observação. 

 Desenvolver a consciência sustentável a partir de ações como reciclar, 

reutilizar e reduzir, estimulando práticas de cuidado com o meio ambiente. 

 Respeitar e valorizar a diversidade – cultural, religiosa e étnico racial. 

 

 Linguagem Corporal 

 Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais que 

digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

 Conhecer diferentes papéis sociais através das brincadeiras e jogos. 

 Desenvolver processos simbólicos, por meio da dramatização de histórias, 

músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista. 

 Desenvolver a coordenação motora global por meio de jogos, danças 

ginásticas (atividades exploratórias de espaços estruturados com diferentes 

implementos – cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos etc.) e brincadeiras 

e realização de movimentar por meio de diferentes espaços, passando sobre 

obstáculos, por baixo de mesas e cadeiras sobre caminhos marcados no 

chão. Sugestão: realizar gincana. 

 Desenvolver habilidades de manipulação (segurar, lançar, prender, rebater, 

chutar, puxar, arremessar, quicar, receber, bater, rebater, etc.) por meio de 

brincadeiras, de jogos, ginásticas e danças. 

 Desenvolver o equilíbrio corporal através de brincadeiras (andar em linha 

reta, sobre uma corda estendida no chão da sala, andar sobre o meio-fio, 

rolar, etc.). 

 Desenvolver a coordenação motora fina, por meio da manipulação de 

materiais diversos e de variados tamanhos para que envolva ações de 

alinhavar, traçar, contornar, rasgar, dobrar e amassar vários tipos de papéis, 

empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, prensar, recortar, colar, pintar, atarraxar 

e desatarraxar modelos apropriados, tocar piano ou outros instrumentos, 

modelar com massa ou argila, montar quebra cabeças. 

 Desenvolver a coordenação visomotora. 
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 Linguagem Artística 

 Interpretar letras musicais, expressando-as por meio de movimentos 

corporais. 

 Perceber sons e ruídos: descobertas e relação a suas fontes sonoras. 

 Explorar ritmos (estruturas rítmicas relacionadas aos gêneros musicais, 

pulsação e andamento – lento/rápido) por meio de jogos musicais corporais, 

brincadeiras cantadas, etc. 

 Observação e reconhecimento diversos: imagens/cenas/obras (fotografias, 

pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas por meio de fotos, gravuras e 

obras de artistas). 

 Desenhar narrativamente e inventar histórias, lugares e acontecimentos. 

 Explorar e reconhecer texturas – relação das texturas/objetos/materiais. 

 Interagir com o outro por meio de movimentos corporais e danças em grupos. 

 Participar de jogos teatrais com sombras, pantomima, fantoches, bonecos e 

máscaras. 

 Realizar produções artísticas com materiais e técnicas variadas – técnicas de 

pintura. 

 Compreender a importância das regras no cotidiano escolar para o bem 

coletivo. 

 Desenvolver habilidades de observação. 

 Desenvolver a consciência sustentável a partir de ações como reciclar, 

reutilizar e reduzir, estimulando práticas de cuidado com o meio ambiente. 

 

10.4 EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE 

 

Os índios foram os primeiros habitantes do território brasileiro. São 

formados por povos diferentes com hábitos, costumes e línguas diferentes. 

Existem cerca de 225 sociedades indígenas distribuídas em todo o território 

brasileiro, corresponde a 0,25% da população do país.  

A cultura indígena abarca a produção material e imaterial de inúmeros e 

distintos povos em todo o mundo. 

É importante destacar que não há uma cultura indígena, mas várias, e cada 

povo desenvolveu suas próprias tradições religiosas, musicais, de festas, 

artesanatos, dentre outras. 
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Assim sendo, percebe-se a necessidade de um trabalho constante desde 

as séries iniciais, proporcionando debates constantes, momentos de reflexão e 

valorização da cultura Indígena, compreendendo sua importância para diálogo e 

convivência harmônica com a diversidade. Por isso, faremos uma atividade de 

campo na Fazendinha Solar Caetano, situada na cidade satélite de Ceilândia para 

que os estudantes possam apropriar da teoria e vivência. 

 

10.5 CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS 

 

Um dia eles maltrataram os negros 

 eu não fiz nada 

porque não era ou não me sentia negro. 

Noutro dia, criticaram os adeptos daquela religião 

e eu não fiz nada, 

pois não professava aquela crença. 

Esses dias perseguiam os gays 

e também não fiz nada 

porque nem eu nem os meus entes amados são gays. 

Depois os vi condenando os pobres, os miseráveis, 

os que se deixaram arrastar pelo crime, os fracos e 

vulneráveis 

e mais uma vez não fiz nada, pois não me identifico com 

nenhum deles. 

Hoje estão me perseguindo e já não posso fazer nada, 

pois estou sozinho! 

(Texto construído com base em poesia de Bertold Brecht e 

semelhante poesia de Martin Niemöller). 

 

Parte da premisse do exercício da cidadania e a vivência dos valores, com 

o resgate de personalidades negras que ajudaram/ajudam a construir a história da 

Brasil através da arte e da cultura. 

Em meio à diversidade de valores e culturas a que estamos inseridos, faz-

se necessário repensarmos nossas ações diante das atitudes de desrespeito com 

os afrodescendentes que forma a maioria da população brasileira sendo 

historicamente discriminados e desrespeitados em suas raízes e manifestações. 
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Assim sendo, percebe-se a necessidade de um trabalho constante desde 

as séries iniciais, proporcionando debates constantes, momentos de reflexão e 

valorização da cultura Africana, compreendendo sua importância para diálogo e 

convivência harmônica com a diversidade. 

 

10.6 EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

O contato com a terra no preparo dos canteiros e a descoberta de 

inúmeras formas de vida que ali existem e convivem, o encanto com as sementes 

que brotam, a prática diária do cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos, 

espantar formigas é um exercício de paciência e perseverança até que a natureza 

nos brinde com a transformação de pequenas sementes em flores, frutos, 

verduras e legumes viçosos e coloridos. 

O homem tira da terra o seu sustento, isso faz com que aprenda a mexer 

nela, a prepará-la para o cultivo, a ter uma relação homem-natureza, pois ele 

depende dela para a sua sobrevivência. No entanto para muitos seres humanos, 

esta relação está perdida, para muitos, o “solo” de onde o seu alimento é tirado é 

apenas “terra”, pois atualmente na sua rotina não há mais tempo para tal relação.  

Hoje as crianças e adolescentes no ambiente externo a escola, 

normalmente estão em frente à televisão e vídeo games, não tendo mais o 

contato com o meio ambiente.  

Assim, se faz necessário que se resgate esse contato, permitindo este 

relacionamento, é desta forma que as hortas nas escolas possuem um papel 

importantíssimo. Além de permitir a discussão sobre a importância de uma 

alimentação saudável.  

As hortas e os jardins escolares são instrumentos que, dependendo do 

encaminhamento dado pelo educador, podem abordar diferentes conteúdos 

curriculares de forma significativa e contextualizada e promover vivencias que 

resgatam valores. 
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10.7 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

 

10.7.1     EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 

 

O projeto Educação com Movimento é imbuído de ampliar as experiências 

corporais dos estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre 

o(a) professor(a) de atividades e o(a) professor(a) de educação física na 

perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no currículo da 

educação básica do Distrito Federal. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Implementar a política pública de educação denominada Educação com 

Movimento na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental na Rede 

Pública de Educação do Distrito Federal, ampliando as experiências corporais 

mediante a intervenção pedagógica integrada entre o(a) professor(a) de 

atividades e o(a) professor(a) de educação física na perspectiva da Educação 

Integral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Explorar os conteúdos da cultura corporal presentes na Educação 

Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte e conhecimentos sobre o corpo, 

integrando-os aos objetivos e conteúdos da Educação Infantil e Anos Iniciais; 

 Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do 

professor de educação física, por meio de planejamento e atuação integrada ao 

trabalho do professor de atividades, em consonância com a proposta pedagógica 

da escola e com o currículo da educação básica; 

 Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as 

necessidades da criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as 

estratégias didático-metodológicas da educação física na organização do trabalho 

pedagógico da escola. 



 

63 
 

Neste ano de 2019 implementamos o Projeto Educação com Movimento 

(PECM) em nossa Unidade de Ensino atendendo aos alunos dos 1.º anos aos 5.º 

anos. Ainda não estamos atendendo os nossos alunos da Educação Infantil. 

 

10.7.2  BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

“LER É UMA GRANDE AVENTURA” 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Projeto:Ler é uma grande aventura 

Responsável: Isaura Neta Camilo Santos 

Público Alvo: Alunos, professores, equipe gestora 

Início: 08 de Março de 2018 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Ainda há lugar para o livro na vida das crianças diante da tecnologia que 

eles têm a seu dispor? 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A realidade atual vem afastando os nossos alunos do ato de ler. A 

tecnologia e a falta de incentivo no contexto familiar têm ocasionado pouco 

interesse pela leitura e isso resulta em sérias dificuldades de aprendizagem na 

vida escolar. Faz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura 

que é o elemento fundamental na aquisição da cultura. O hábito de ler ajuda tanto 

no desenvolvimento da criança como também no desempenho na escola. Devido 

o pouco contato que o aluno tem com a leitura em seu ambiente familiar, a 

biblioteca escolar desenvolveu este projeto, buscando alternativas que resgate o 

hábito de ler, de interpretar, de produzir textos, de melhorar a aprendizagem e 

assim, desenvolver o senso crítico do aluno. Enquanto educadores, se 

conseguirmos formar leitores teremos um bom rendimento e estaremos 

contribuindo na formação de um leitor crítico. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Despertar no aluno o gosto pela leitura, o amor aos livros, a consciência da 

importância de se adquirir o hábito de ler, visando à melhor qualidade no ensino. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Resgatar o hábito de ler, de interpretar, de produzir textos, de 

melhorar a aprendizagem; 

 Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola; 

 Permitir a compreensão do funcionamento da escrita: “Escreve-se 

para ser lido”, como também, “ler para compreender o que foi lido”. 

 Reconhecer que através da leitura podemos chegar ao 

desenvolvimento pleno da oralidade, escrita e raciocínio lógico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A biblioteca escolar atenderá aos alunos semanalmente conforme 

cronograma de atendimento. Os alunos serão atendidos aos poucos e será 

realizado o empréstimo do livro literário. Na semana seguinte o livro deverá ser 

devolvido, e o aluno realizará um novo empréstimo.  A Educação Infantil e as 

turmas de 1º Ano serão acompanhadas pelo professor ate à biblioteca escolar. 

O espaço poderá ser usado pelo professor com os alunos para leituras, 

contação de histórias, com um horário previamente agendado. 

 

AÇÕES DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 Registros de livros; 

 Organização dos livros nas prateleiras; 

 Dar suporte aos professores quanto à seleção de livros da biblioteca 

escolar para desenvolver determinado tema; 

 Sugestões de leituras para os alunos e professores; 

 Restauração de livros literários; 

 Seleção e organização dos livros; 

 Confecção de mural; 
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 Preenchimento das fichas de empréstimos de livros para os alunos. 

 

10.7.3  VII PLENARINHA 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O projeto, cujo nome é inspirado nos plenários do Congresso Nacional, 

está na quinta edição e contará com a participação de todas as escolas que 

oferecem educação infantil na rede, seja pública ou conveniada – instituições sem 

fins lucrativos e alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

A primeira edição da Plenarinha contou com a participação de uma 

amostra de 400 crianças e 50 profissionais de algumas escolas. O tema era 

Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação Infantil. A segunda teve 

como tema o Plano Distrital pela Primeira Infância. As crianças puderam também 

dar sua contribuição em outras áreas, como saúde. Assistência social e meio 

ambiente. Neste ano, o tema é "Escuta sensível às crianças: Uma possibilidade 

para a (re)construção do projeto político-pedagógico. 

A Plenarinha, que é fruto de um Protocolo de Intenções assinado entre a 

SEEDF e a CLDF, vai além do evento. Trata-se de um trabalho pedagógico 

implementado em todas as unidades escolares públicas e conveniadas que 

ofertam Educação Infantil. A discussão sobre os direitos das crianças e a busca 

pela sua efetivação promove, na perspectiva do tema “A criança na natureza, por 

um crescimento sustentável”, uma visão sobre as crianças como sujeito de 

direitos e deveres, por meio de suas diferentes linguagens, suas contribuições e 

pontos de vista, trazendo as propostas de melhorias para o lugar onde vivem. 

Neste sentido, a relevância se dá na escuta sensível e atenta às crianças, de 

forma a considerar a sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola 

e na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhor compreensão 

de suas aprendizagens e do seu desenvolvimento, vislumbrando um trabalho 

pedagógico de qualidade no atendimento a todas as crianças da primeira etapa 

da Educação Básica. 

Por derradeiro o projeto em questão está imbuído em preconizar a 

participação das crianças pequenas na elaboração de políticas públicas 

destinadas a infância. O entendimento é que a opinião das crianças deve ser 
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considerada na formulação de ações, projetos e programas que a elas dizem 

respeito. 

Sendo como estratégia utilizada é a escuta, como parte do processo de 

elaboração, sobretudo garantindo o acesso democrático e cumprimento de seus 

direitos e necessidades peculiares porque mesmo com pouca idade já são 

cidadãos de direitos e deveres na nação brasileira. Esse tipo de projeto nos 

mostra o quanto às crianças são capazes de participar do próprio processo de 

aprendizagem e desenvolvimento, se tornando assim protagonistas do processo e 

não somente simples espectadores. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Primar pela escuta sensível e atenta às crianças, ao fim de considerar as 

suas percepções sobre as situações que vivenciam na escola e na cidade, 

traduzindo-se em contribuições relevantes para uma melhor compreensão de 

suas aprendizagens e do desenvolvimento infantil. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Por meio do Projeto Plenarinha, os professores vão coletar e sistematizar 

sugestões e opiniões dos alunos de até 6 anos de idade, para que sirvam de 

subsídio para a elaboração dos projetos político-pedagógicos (PPP). 

As opiniões das crianças são coletadas de diversas formas. Além de 

perguntas feitas diretamente pelos professores, a proposta prevê que as crianças 

usem máquinas fotográficas para registrar o que gostam e o que não gostam, 

entrevistem umas às outras, gravem áudios, desenhem e pintem a percepção que 

têm da escola e do ensino.  Aos professores cabe a observação, a escuta e o 

registro dos trabalhos. 

Por fim as atividades desenvolvidas nesse projeto, por meio das quais 

conseguiremos a captação das vozes das crianças, serão: rodas de conversas, 

oficinas lúdicas, entrevistas, desenhos, brincadeiras, registros fotográficos, ou 

seja, práticas pedagógicas que já são utilizadas cotidianamente na nossa 

instituição, mas que dessa vez contaram com a participação ativas de todos os 

estudantes. 
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HISTÓRICO DA PLENARINHA 

ANO TEMA 

2013/2014  I e II Eu - Cidadão - da Plenarinha à Participação 2013 e 2014 

 

2015  III Plenarinha “Escuta sensível às crianças: uma possibilidade para a 

(re) construção do Projeto Político Pedagógico”  

2016 IV Plenarinha da Educação Infantil - A cidade e o campo que as crianças 

querem 

2017 V A criança na natureza: por um crescimento sustentável. 

2018 VI O universo do brincar. 

2019 VII Brincando e Encantando com Histórias 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita no decorrer do projeto, através da participação dos 

estudantes de forma contínua e diária. 

 

10.7.4  CIRCUITO DE CIÊNCIAS 

 

A escola irá trabalhar dentro da Proposta Pedagógica que é meio ambiente 

incentivando e buscando formas de desenvolvimento sustentável. 

 

  10.7.5   PROJETO TRANSIÇÃO 

 

O Projeto de Transição entre etapas partiu da análise crítica e 

contextualizada dos indicadores de evasão e repetência nas escolas.  

Surgiu da necessidade de planejamento de estratégias pontuais que 

favorecessem a progressão continuada dos estudantes, obtendo como 

consequência a diminuição dos índices de evasão e repetência e a melhoria 

qualitativa do processo de ensino e aprendizagem.  

O Projeto vem para possibilitar as aprendizagens significativas, sendo que, 

suas estratégias são pontuais e necessárias para combater o fracasso escolar e 

contemplando a dimensão articulada, orgânica e sequencial da Educação Básica 

(Brasil, 2013, p.20).  

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/guia_plenarinha_2015.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/guia_plenarinha_2015.pdf
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Os objetivos são: diminuir o número de evasão e repetências; favorecer a 

progressão continuada; implementar estratégias que possibilitem a progressão 

Curricular; articular escolas entre si, garantir a continuidade do protocolo 

pedagógico para estudantes com dificuldades. Favorecer a adequação curricular 

em prol do alunado com diferentes metodologias e tempos de aprendizagem. 

Por fim, com o Projeto de Transição esperamos alcançar no processo 

ensino aprendizagem: melhorar o fluxo escolar, fortalecer a progressão 

continuada, realizar a progressão curricular, preservar especificidades da etapa 

anterior na articulação da etapa seguinte, garantir aprendizagens de conteúdos 

significativos na transição entre etapas. 

Nesse sentido, desenvolveremos as seguintes dinâmicas tanto na 

modalidade de Educação Infantil para o Ensino Fundamental, como do Ensino 

Fundamental anos iniciais para o Ensino Fundamental anos finais.  (Circular nº 

081/ 2016 CRE-UNIEB - 11 de julho de 2016.) 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

DO LAR PARA A ESCOLA 

 Visita de pais e alunos guiada pela escola antes do início do Ano 

Letivo; 

 Aula inaugural para pais e filhos; 

 Questionário para os pais sobre o contato da criança com os 

diferentes tipos de letramento; 

 Dinâmica de trabalho diferenciada para os alunos no 1º dia de aula; 

 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 Aulas e reagrupamentos no formato da rotina do 1º Ano, 

mensalmente. 

 

DOS ANOS INICIAIS PARA ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Visita ao CEF pela Equipe Gestora e Coordenação; 

 Questionário para ser realizado pelo CEF- em anexo; 

 Palestra para os alunos do 5º Ano com o (a) Orientador (a) 

Educacional do CEF; 

 Convidaremos alunos que estudaram na Instituição de Ensino para 

fazer um testemunho de como aconteceu esse momento; 
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 Promover a biodocência entre os professores; 

 Visita em loco com os alunos para conhecerem o local onde irão 

estudar na etapa seguinte. 

 

 

 

 

ANEXO  

QUESTIONÁRIO DE TRANSIÇÃO 5º ANO PARA 6º ANO 

1. O que é feito para a adaptação dos alunos que chegam das Escolas 

classe? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Qual é o método de avaliação das aprendizagens? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Como é distribuída a carga horária dos estudantes? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Qual é o tempo de duração de cada aula? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. A escola possui uma Equipe de Apoio para atendimento dos alunos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Os professores tem acesso aos RAV‟s enviados das Escolas Classe? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Qual a maior dificuldade de adaptação dos alunos que chegam das 

Escolas Classe? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. O que o professor das Escolas Classe pode fazer para minimizar as 

dificuldades de adaptação do estudante? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9. A escola dá continuidade às Adequações Curriculares dos estudantes que 

chegam com Adequação? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Existe na prática pedagógica da escola os Projetos Interventivos e de 

Reagrupamentos (Inter e intraclasse)? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Considerações Finais: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Responsável pelas informações:____________________ 

Cargo/função:__________________________________ 

Data:______/______/_____ 

 

10.7.6     AÇÕES DO CALENDÁRIO DA SEEDF 

A Escola Classe Guariroba, respeita e participa ativamente de todas as 

ações previstas no Calendário Escolar da SEDF. Como as ações 

descritas abaixo: 

 Semana Pedagógica: 04 a 08/02  

 Dias Letivos Móveis: 21/06, 08/07, 17 e 18/10  

 Prova Diagnóstica: 10 e 11/04 (SIPAEDF) 

 Simulado DF do Ensino Médio e EJA: 11 e 13/06  

 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 

5.714/2016) – 04 a 08/03 

 Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas 

UE/SEEDF(Lei Distrital nº 5.243/2013) – 18 a 22/03  

 Semana da Educação Para a Vida (Lei Federal nº 11.998/2009) – 06 

a 10/05  

 Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12.633/2012) – 03/06  

 Olimpíada da Matemática – 04/06  

 Dia do Estudante – 11/08  

 Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013) – 17/08  
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 Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital nº 4.681/2011) – 25/08  

 Semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF (Lei Distrital nº 

1.433 de 21/05/1997) – 16 a 20/09  

 Patrono da Educação – Paulo Freire (Lei Federal nº: 12.612/2012) – 

19/09  

 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei nº 

11.133/2005) – 21/09 

 Dia do Secretário – 30/09  

 Dia do Professor (Decreto nº 52.682/1963) – 15/10  

 Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980) 

– 23 a 29/10  

 Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Emprego (Lei Distrital: 

5953/2017 – 28/10 a 1º/11  

 Dia de Luta contra a Medicalização da Educação e da Sociedade 

(Lei Distrital nº 5.933/2017) – 11/11 

 Dia Distrital do Gestor Escolar (Lei nº 6.179/2018) – 12/11  

 Dia Nacional da Consciência Negra (Lei nº 10.639/2003) – 20/11  

 Dia do Orientador Educacional (Lei nº 5.564/1968) – 04/12 

 

11   PLANO DE AÇÃO PARA IMPLENTAÇÃO DA PP 

 

11.1 GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS 

 Fortalecer a conscientização quanto à importância do 

desenvolvimento sustentável; 

 Ampliar os índices de aprendizagem; 

 Promover realizações de projetos, acompanhamento sistemático dos 

índices de rendimento através de testes de sondagem e de desempenho e 

avaliações externas; 

 Realizar atendimento individualizado, trabalho diversificado e outros 

recursos didático-pedagógicos; 

 Atender alunos ANEE e com dificuldades de aprendizagem. 
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AÇÕES  

 Estudar casos de alunos, escutar as demandas dos professores e 

propor reagrupamentos, interventivos e reforço escolar; 

 Promover estudos na coletiva, conforme o diagnóstico das 

prioridades de aprendizagem dos estudantes; 

 Promover momentos de troca de ideias entre os professores para 

compartilhar metodologias, jogos e experiências; 

 Realizar planejamentos coletivo nas terças e quintas –feiras; 

 Planejar estratégias diferenciadas para atender as peculiaridades de 

cada estudante. 

 

METAS 

 Contribuir para a garantia do sucesso da aprendizagem dos 

estudantes. 

 

RESPONSÁVEIS 

 Professores, EAA, SOE, Equipe Gestora, Coordenadores. 

 

PRAZOS 

 Durante o ano letivo 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Material pedagógico diverso, formações. 

 

11.2 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVOS 

 Dar condições de o estudante sanar dificuldades de aprendizagem 

por meio da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem e projetos 

interventivos adequados às necessidades individuais de cada aluno; 

 Evitar que os alunos faltem às aulas pedindo ajuda aos pais, 

acionando o Conselho Tutelar; 

 Estimular por meio de projetos e atividades pedagógicas o gosto 

pela aprendizagem significativa adequando o currículo aos interessantes dos 

estudantes; 
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 Realizar reuniões com os pais a cada término de bimestre. 

 

AÇÕES  

 Levantar demandas dos professores; 

 Investigar casos de alunos; 

 Convocar famílias para orientação. 

 

METAS 

 Fortalecer o acesso, permanência e conclusão na idade esperada, e 

consequentemente, a melhoria da qualidade da educação. 

 

RESPONSÁVEIS 

 SOE, professores, secretaria escolar e equipe gestora. Além do 

Conselho Tutelar. 

 

PRAZOS 

 Durante o ano letivo 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Material pedagógico diverso, som, data show. 

 

11.3 GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVOS 

 Assegurar o cumprimento do Regimento Escolar da Unidade de 

Ensino e da Secretaria de Educação do Distrito Federal; 

 Promover uma efetiva participação da comunidade escolar para 

trabalhar em prol do desenvolvimento dos alunos dentro do processo de ensino 

aprendizagem; 

 

AÇÕES  

 Organizar os Conselhos de Classe nos finais de cada bimestre, 

diagnosticando os pontos positivos e negativos, buscando soluções dentro da 

proposta pedagógica; 
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 Promover com a comunidade escolar mecanismos de comunicação 

eficientes como bilhetes, informativos, e-mail, entre outros; 

 Socializar com todos os servidores e terceirizados todas as 

informações obtidas: leis, instruções, que regulamentam o processo educacional. 

 

METAS 

 Propiciar um ambiente colaborativo em que todos possam contribuir 

para o sucesso nas relações e no âmbito escolar. 

 

RESPONSÁVEIS 

 Equipe Gestora, Coordenadores 

 

PRAZOS 

 Durante o ano letivo. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Material pedagógico diverso, leis 

 

11.4 GESTÃO DE PESSOAS 

 

OBJETIVOS 

 Proporcionar ao corpo docente e funcionários momentos de 

integração para dinâmica de grupo, socialização de experiências para estimulá-

los a buscar sempre novos desafios; 

 Realizar semestralmente avaliações institucionais, através de 

reuniões, autoavaliações, discussões em grupos, apresentação de pontos de 

vistas, promovendo uma avaliação de desempenho a partir da visão de sim 

mesmo e dos seus pares; 

 Aproveitar as coordenações coletivas com o intuito de formação 

continuada, avaliação e replanejamento das atividades pedagógicas; 

 

AÇÕES  

 Fazer formações específicas para atender o público alvo. 
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METAS 

 Avaliar de forma sistemática na verificação das necessidades 

pedagógicas para ampliação de estratégias. 

 

RESPONSÁVEIS 

 Equipe Gestora, Coordenadores, EEAA. 

 

PRAZOS 

 Durante o ano letivo. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Pessoal e materiais diversos. 

 

11.5 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS 

 Promover a sustentabilidade humana; 

 Prosseguir as melhorias e adequação do espaço físico; 

 Oportunizar melhorias no setor administrativo, incrementando o 

atendimento ao público; 

 Conservar o ambiente escolar organizado, limpo e arejado para o 

bem estar de todos; 

 Manter em bom estado as instalações físicas em geral para 

conservação do patrimônio e preservar a segurança dos estudantes; 

 Cumprir rigorosamente o Calendário Escolar, conforme a elaboração 

e instruções recebidas pela Secretaria de Educação; 

. 

AÇÕES  

 Cuidar dos equipamentos eletrônicos; 

 Zelar pela limpeza de todo ambiente escolar; 

 Usar corretamente todas as instalações físicas; 

 Palestras sobre o bom convívio social. 

 

METAS 

 Atingir a todos os servidores e terceirizados. 
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RESPONSÁVEIS 

 Equipe Gestora 

 

PRAZOS 

 Durante o ano letivo. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Materiais de limpeza, manutenção. 

 

11.6 GESTÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVOS 

 Primar o atendimento às reais necessidades da escola através dos 

planejamentos em consonância como o Projeto Político Pedagógico; 

 Demonstrar bimestralmente para toda comunidade escolar a 

transparência e o zelo na execução das despesas; 

 Adquirir, de acordo com as leis regulamentares, material 

pedagógico, bens de consumo e permanente para subsidiar a prática educativa; 

 Promover gestão dos recursos do PDAF e PDDE respeitando os 

princípios basilares de ética, transparência e coerência. 

 

AÇÕES  

 Aplicar o PDAF e o PDDE conforme as necessidades da escola; 

 Prestar contas dos recursos recebidos dentro dos prazos 

estabelecidos; 

 Manter informada a comunidade escolar sobre os gastos realizados; 

 Informar a comunidade sobre o arrecadamento e destino de verbas 

internas, como da festa junina. Sendo está para a realização do Dia das Crianças. 

 

METAS 

 Publicizar os gastos da escola; 

 Delimitar as necessidades primordiais e necessárias para o bom 

funcionamento da escola. 

 

 



 

77 
 

RESPONSÁVEIS 

 Equipe Gestora, Conselho Escolar. 

 

PRAZOS 

 Durante o ano letivo. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Verbas do PDAF, PDDE;  

 

12 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 

“... na avaliação, (...), é inclusiva e, por isso mesmo, democrática e 

amorosa. Por ela, onde quer que se passe, não há exclusão, mas sim, liberdade. 

Não há medo, mas sim espontaneidade e busca. Não há chegada definitiva, mas 

sim travessia permanente, em busca do melhor. Sempre. (LUCKESI) 

A avaliação do processo se dará de forma processual e contínua em 

conformidade com o estabelecimento no Regimento Escolar, na Proposta 

Pedagógica, na LDB e nas Diretrizes para Avaliação, onde prevalecerá os 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

 É importante planejar, cuidadosamente as ações, o que só se sustenta no 

coletivo. Porém, tanto quanto planejar é preciso avaliar o desencadeamento das 

ações, levando-se em conta as mudanças que ocorrerão na escola e as 

realizações acontecidas, na atuação dos profissionais, dos pais e principalmente 

dos alunos. Portanto, a avaliação das aprendizagens só pode acontecer se forem 

relacionadas com as oportunidades oferecidas, isto é, analisando as adequações 

das situações didáticas propostas aos acontecimentos prévios dos alunos e aos 

desafios que estão em condições de enfrentar. Propomos como forma de 

sistematizar um acompanhamento avaliativo do Projeto Político-Pedagógico da 

Escola Classe Guariroba, a elaboração de relatórios, que serão produzidos 

durante todo o processo de ensino e aprendizagem a partir de dados levantados e 

observações importantes, oportunizando a todos a participação deste processo 

avaliativo. 

 Para o ano de 2019 na reelaboração da proposta deste estabelecimento, a 

elaboração, acompanhamento e avaliação ocorreram no âmbito do Conselho 

Escolar, em que diferentes segmentos da comunidade estão representados, e 
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também com a participação individual e coletiva dos servidores nas 

coordenações, através de registro em atas e observações verbalizadas pelo corpo 

docente. 

 No decorrer do ano letivo, à medida que os projetos são realizados ou 

ocorrem demandas são feitas reuniões bimestrais em que são avaliadas se as 

práticas estão alinhadas de acordo com o Projeto Político Pedagógico elaborado 

inicialmente, podendo haver adaptações de acordo com a realidade da escola. 

 Vale ressaltar que os responsáveis para que os projetos aconteçam 

durante o decorrer do ano letivo é de responsabilidade do corpo docente, 

coordenadoras, equipe gestora e todos os envolvidos. 

 

13 PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

13.1 PROJETO DE LEITURA E LETRAMENTO 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O presente projeto tem por objetivo estimular a leitura dos alunos visando 

desenvolver-nos mesmos um estado de letramento. Sabe-se que a leitura 

anteriormente era tratada como um processo de decodificação de um texto escrito.  

Nessa perspectiva o processo de leitura se limitava a alfabetização, ou 

seja, focava a capacidade que o leitor tinha de decodificar um texto. Com o 

passar do tempo foi sendo observado que havia outros processos envolvidos no 

ato de ler. 

A partir daí surge a ideia de letramento, pois a mera decodificação de um 

texto passa a ser insuficiente, sendo preciso compreender a funcionalidade da 

linguagem porque é assim que o leitor passará a participar significativamente na 

sociedade. Segundo Magda Soares, a ideia de letramento surge no momento em 

que o conceito de alfabetização passa a ser insatisfatório, pois não basta que o 

aluno saiba ler e escrever é preciso que ele saiba como usar a leitura e a escrita 

na sociedade e dessa forma se tornar atuante na mesma. 

Sabemos que hoje existem muitas pessoas alfabetizadas, mas não são 

letradas, ou seja, elas leem o que está escrito, mas não conseguem compreender 

e usar isso na sua vida tornando-se assim um indivíduo com muitas limitações, 

pois a partir do momento que o indivíduo não é letrado deixa de se comunicar 
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adequadamente excluindo-se das possibilidades que a vida lhes dá. Isso 

acontece porque as práticas didáticas de leitura na escola só desenvolvem uma 

pequena parte das capacidades que a leitura abrange e que são exigidas pela 

sociedade. Ser letrado exige muito mais que decodificar, ser letrado é interagir 

com o texto, observar, replicar e avaliar posições e ideologias presentes no 

mesmo. 

Para ler necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as 

habilidades de decodificação e aportarão texto nossos objetivos, ideias e 

experiências prévias; precisamos nos envolver em um processo de previsões e 

inferências contínua, que se apoia na formação proporcionada pelo texto e na 

nossa própria bagagem, e em um processo que permita encontrar evidências ou 

rejeitar as previsões e inferências. (SOLE, 1988) 

Como mostra Sole, o ato de ler é um processo de interação entre o leitor e 

o texto e é através desse processo que o leitor vai usar algumas estratégias de 

leitura possibilitando-o compreender, interpretar e argumentar.  

São essas estratégias usadas pelos leitores para a compreensão que os 

tornam leitores letrados capazes de compreender o texto, interagir com ele e 

trazê-los para a sua realidade. 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Letra é mais que alfabetizar. É ensinar a ler e escrever dentro de um 

contexto. É saber interpretar o mundo e o que está em sua volta. A criança 

compreende o que lê. Participa de práticas sociais de leitura e escrita e entende 

que essa leitura poderá trazer algo para si. 

Na pesquisa de especialistas como Magda Soares, Emília Ferreiro, Piaget, 

Vygotsky entre outros, é comprovada a importância do aluno ser um cidadão que 

entenda, reflita e que transforme a leitura, a escrita e o mundo que está ao seu 

redor, tornando-se um cidadão consciente e crítico, e não apenas ser àquele que 

decodifica sílabas, palavras e que faça reproduções do que foi solicitado. 

O projeto que vai ser desenvolvido nesta Unidade de Ensino buscará ações 

pedagógicas planejadas de acordo com a realidade, com a necessidade e com o 

interesse dos estudantes. Proporcionando aos mesmos, momentos de prazer, 

aprendizagem através do lúdico, possibilitando-os a serem agentes críticos e 

participativos em seu cotidiano. 
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JUSTIFICATIVA  

 

Tendo em vista, os resultados das avaliações externas como ANA, 

Provinha Brasil, verificamos a ausência da aprendizagem eficaz da leitura e 

interpretação textual em nossos estudantes.  

E para sanar essa dificuldade trabalharemos esse projeto de Leitura e 

Letramento de forma interdisciplinar em forma de sequências didáticas 

abrangendo conteúdo do Currículo Escolar e temas transversais. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Fazer que o nosso educando se torna um leitor proficiente, desenvolvendo 

competências para atuar na sociedade na qual está inserida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Viabilizar o acesso do educando ao universo dos textos que circulam 

socialmente, ensinando-os a produzi-los e a interpretá-los; 

 Valorizar a função social da língua; 

 Exercer a prática da leitura, escrita e produção textual; 

 Participar e compartilhar de situações cotidianas que estimulem o 

conhecimento e aprendizagem através do letramento, como: as compras no 

supermercado, notícias de nossa cidade, noticiários de TV; 

 Estimular o gosto pela leitura; 

 Inserir a leitura como prática diária na vida do educando, não só em 

sala de aula; 

 Entrar em contato com vários tipos e estilos de material gráfico 

impresso; 

 Propiciar o contato com os diversos gêneros textuais; 

 Estimular a produção de textos e histórias a partir das leituras dos 

livros e imagens; 

 Dramatizar textos; 

 Reconhecer os diferentes tipos de linguagem; 

 Valorizar a linguagem cênica. 
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METODOLOGIA  

 

O estudante enfrentará grandes desafios participando de atividades 

desenvolvidas com as múltiplas inteligências com um grande apoio e trabalho 

diferenciado. Participará de expressões de arte culturais como teatro e cinema. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

O presente projeto será dividido por bimestre e em cada um deles 

trabalharemos gêneros literários diversos. 

 1. ° Bimestre - contos, fábulas, textos jornalísticos, carta, e-mail, bilhete e 

receita; 

 2.º Bimestre – poesia, história em quadrinho, convite, cartaz e folder; 

 3.º Bimestre – folclore (lendas, parlendas, adivinhas, cantigas, textos 

instrucionais e entrevista; 

 4.º Bimestre- textos humorísticos 

Dentre destes temas serão trabalhadas atividades de leitura, lúdicas, 

dramatizações, passeios a lugares específicos, como teatro e cinema que 

contemplem os temas geradores. 

Dentro dos temas geradores serão criadas sequências didáticas para 

melhor introduzir, aprofundar e consolidar, através de um trabalho sistemático; 

E para que seja descoberto o prazer pela leitura, usaremos obras de 

variados autores, tais como: Contos de fada, Monteiro Lobato, Ziraldo, Ana Maria 

Machado, Mauricio de Sousa, Ducarmo Paes, Contos diversos (Os três 

porquinhos e o lobo 

Para tanto, seguiremos algumas diretrizes de ações educativas: 

No 1.º (primeiro) bimestre realizaremos algumas ações pedagógicas, tais 

como: contos, fábulas, bilhetes. Neste sentido, trabalharemos com o conto do 

Três Porquinhos na versão lobo e na versão clássica. Os alunos produzirão 

bilhetes que serão do lobo aos porquinhos e vice-versa, externalizando emoções, 

sentimentos. Além disso, textos jornalísticos com reportagens sobre desastre 

natural envolvendo a questão de enchentes. A abertura será de um carteiro 

entregando em cada sala uma carta sobre o projeto do meio ambiente e 

sustentabilidade; será realizado um passeio ao teatro do SESI em Taguatinga e a 

culminância será exposição dos personagens dos contos com material reciclado e 
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uma casa gigante feita de caixa de leite. Além disso, os alunos irão produzir um 

texto jornalístico e apresentá-lo em forma de jornal e uma produção textual em 

forma de conto/fábula. E por fim, lixeiras para colocar lixo orgânico /seco na sala 

de aula. 

Já no 2.º (segundo) bimestre faremos uma abertura com a apresentação 

de literatura de Cordel com o professor Manoel; produção de imagens em 

xilografia; produção de receitas (apresentação no pátio) – bolo de milho, fubá ou 

casca de banana. Será em formato de programa culinário – Ana Maria Brega e 

Louro José; produção de adereços para festa junina com material reciclável 

(peixes com CDs, boca do caipira com papelão, bandeirinhas com jornal e revista; 

a abertura será com o casal Maria Bonita e Lampião; como sugestão de teatro 

produzido pelo corpo docente será o tema Lampião, Maria Bonita e a 

sustentabilidade. Utilizaremos como recursos gibis do Chico Bento, literatura de 

cordel, textos de receitas; músicas de artistas nordestinos como Luiz Gonzaga, 

Dominguinhos, Elba Ramalho, Alceu Valença, dentre outros; Cordéis – Poesia 

com rapadura; Na roça é diferente com Chico Bento; realizaremos passeios a 

fazendinha Solar , museu da memória candango e Casa do Cantador e Casa do 

Ceará. A culminância será com a festa junina com ornamentação de material 

reciclado. 

O 3.º (terceiro) bimestre abertura do tema folclores será com a peça teatral 

do CEE 01 de Ceilândia; terá um dia que a turma virá caracterizada de um 

personagem do folclore; um personagem irá entregar nas salas parlendas, 

adivinhas e travessuras do saci; serão confeccionados personagens folclóricos 

com papel marche ou retalhos; será realizada uma feira folclórica dos trabalhos 

realizados de cada turma; a culminância será com oficinas de brinquedos com 

material reciclado e murais com dobraduras do folclore brasileiro. 

Por fim, no quarto (4.º)  bimestre trabalharemos paródia com banda de 

material reciclado; teatro com gênero comédia onde o cenário seja montado com 

sucata, isto para a abertura; interpretação textual com a utilização de piadas com 

tema relacionado a lixo, sustentabilidade; charges; tiras humorísticas. Para a 

culminância teremos uma oficina de customização de roupas e feira de troca 

(livros, brinquedos, sapatos, roupas, entre outros). 
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RECURSOS 

 

 Livros literários e informativos de qualidade, fantoches, malas de histórias, visita a 

espetáculos no teatro, lanche saudável para o piquenique, data show, TV; 

 Livros: Grande livro do Folclore Brasileiro, Folclore brasileiro; 

 Filmes, revistas, jornais, ECA, a Constituição Federal e Salas Verdes (MMA), O 

Lórax em busca da trúfula perdida, Pica-pau. 

 Vídeos: série juro que vi; um plano para salvar o planeta. 

 Músicas: Pai Francisco, Mineira de Minas, na loja do mestre André, O meu galinho 

 

13.2 PROJETO DE MÚSICA 

 

INTRODUÇÃO  

 

 As diretrizes para o ensino da música nas instituições educacionais 

refletem o momento de um movimento que vem se delineando no sentido de ser 

promovida uma maior integração entre aluno e a comunidade escolar que vive 

entre ele e o seu próprio seguimento, e a melhoria de sua auto-estima. 

A educação musical deve ser vista como estratégia de trabalho, através do 

qual se busca desenvolver habilidades e expressões no aluno, que lhe possibilite 

também o aprendizado da utilização de uma variedade de recursos expressivos 

de que o organismo dispõe para a sua comunicação e o consequentemente 

conhecimento (consciência) de si mesmo e do meio em que vive. Foi pensando 

assim que se decidiu criar condições para tal, através da criação do presente 

projeto, a fim de promover um trabalho a partir de aulas de vídeo, coral e a 

formação de uma banda de fanfarra. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

 Estudo de um instrumento permite a criança a exploração e o 

manejo de atividades motoras, que contribuem para a estruturação do seu 

esquema corporal; 

 Por ser um trabalho que permite atividades em grupo, como as 

apresentações em público, feitas tanto pelos alunos do coral quanto os de violão 
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e da banda de fanfarra vem possibilitar experiências que propiciam em muito o 

desenvolvimento do senso de participação, colaboração e auto-estima; 

 O estudo de um instrumento musical e a participação em um coral é 

importante não por acumular conhecimentos, mas por desenvolver as faculdades 

de percepção, concentração, criatividade, autodisciplina, autocrítica, auto-estima 

e até comunicação afetiva. 

  

OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar a nossa comunidade estudantil o acesso ao aprendizado da 

música e a uma cultura geral, tão pouco acessível às baixas camadas sociais 

desse nosso país, dando-lhes assim, condições mínimas de atendimento, 

adequadas a sua realidade e compatíveis com suas necessidades, interesses e 

valorizando suas particularidades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar o aprendizado das técnicas de execução do violão, 

instrumentos que compõem a banda de fanfarra e técnicas para canto coral; 

 Preparar os alunos seja individualmente ou em grupo para a atuação 

nas apresentações em público; 

 Enriquecer eventuais projetos culturais já existentes na escola com o 

trabalho musical dos alunos, promovendo inclusive a interdisciplinaridade. 

 

CLIENTELA 

 

Alunos matriculados na Escola Classe Guariroba. 

 

ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 As turmas de violão deverão ser de no máximo 10 (dez) alunos; 

 Cada turma terá a carga horária de 2 (duas) aulas semanais; 

 Os alunos prestigiados serão escolhidos conforme o interesse e 

posteriormente por sorteio; 

 O grupo coral não terá limite de componentes; 
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 Deverá haver 2 (dois) ensaios semanais; 

 A banda de fanfarra será composta de 30 (trinta) componentes; 

 Enriquecer eventuais projetos culturais já existentes na escola com o 

trabalho musical dos alunos, promovendo inclusive a interdisciplinaridade. 

 

SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO 

 

 Atendimento coletivo; 

 Atendimento individualizado, feito pelo professor, conforme a 

necessidade; 

 Prática de conjunto em ensaios e apresentações. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos adotados serão os mesmos para todos os alunos, porém 

os objetivos serão conforme o desenvolvimento pessoal de cada um. A atitude do 

professor deverá ser de orientação e estímulo, mas sem exigência de resultados 

rápidos, já que a pressão em especial na educação musical pode conduzir o 

aluno ao desinteresse. 

 

AVALIAÇÃO  

 

A avaliação contará com a observação profissional do professor 

responsável Manoel Ferreira Gomes, apresentações públicas e eventos 

promovidos por esta instituição educacional ou CRE de Samambaia. A 

participação e fidelidade das aulas e ensaios serão analisadas pela frequência e 

fará parte constante do processo avaliativo do projeto. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 10 (dez) violões; 

 Suprimento e encordoamento para violão (média de 10 

encordoamentos); 

 Estantes de música (média de 05); 

 1 (um) diapasão; 



 

86 
 

 1 (um) teclado; 

 40 (quarenta) instrumentos de percussão para formação da banda 

de fanfarra; 

 Suprimentos para reposição. 

 

REALIZADOR 

 

 Professor Manoel Ferreira Gomes 

 

APOIO 

 

 Direção escolar; 

 CRE/Samambaia. 

 

13.3 PROJETO MARCENARIA SUSTENTÁVEL 

 

INTRODUÇÃO  

 

Vivemos numa sociedade consumista e por isso, ela produz lixo que 

acarreta danos ambientais e sociais. Sendo assim, a marcenaria sustentável se 

justifica no sentido de criar uma consciência para o aproveitamento dos resíduos 

sólidos. 

Tal aproveitamento requer a ideia de transformação do lixo (algo que não 

tem serventia) em objetos que proporcionem prazer visual e desenvolvimento 

humano como ser integrante do meio ambiente.  

 

OBJETIVO GERAL  

 

Como objetivo geral, pensamos na formação integral do aluno, ou seja, 

fomentar nos estudantes as ideias de desenvolvimento humano no que diz 

respeito ao meio ambiente, custo benefício e adequando aos conhecimentos nas 

de áreas de Letramento Matemático, Língua Portuguesa, socialização e 

empreendedorismo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Selecionar os materiais: madeiras (caixas de feira e palets); 

 Listar materiais para confecção dos objetos móveis: pregos, 

parafusos, cola, lixas, tintas; 

 Elencar ferramentas: martelo, alicate, chave de fenda, furadeira, pé 

de cabra, tico-tico, serra circular; 

 Estabelecer organização do espaço de trabalho; 

 Valorizar o trabalho (móveis) no sentido de se perceber como um ser 

criativo; 

 Criar mecanismo de divulgação dos objetos criados e redecorados 

pelos estudantes; 

 

RECURSOS  

 

Os recursos são os materiais e ferramentas que proporcionarão a 

confecção dos objetos a partir de materiais reaproveitáveis, tais como: caixas de 

feira e palets; pregos, parafusos, cola, tinta, tecidos, módulos vazados; 

ferramentas: lixas, martelo, alicate, chave de fenda, furadeira, pé de cabra, tico-

tico, serra circular. 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades serão desenvolvidas em espaço adequado ao manuseio das 

ferramentas e madeiras. Os Educadores Sociais Voluntários serão coordenados 

pro um professor selecionado e supervisionado pela equipe gestora. Os 

estudantes serão atendidos no regime de turmas e terão um tempo específico 

para desenvolver as atividades previamente planejadas. 

 

PÚBLICO  

 

Estudantes das turmas do 3.º e 5.º Anos do Ensino Fundamental de 9 

anos.  
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AVALIAÇÃO  

 

A avaliação acontecerá durante o processo de construção dos objetos. 

Será realizada por observação do desempenho do estudante nas atividades 

concluídas; preenchimento de formulários; produção textual a partir das atividades 

e percepção dos objetos exposto e agregados ao espaço escolar. 

 

13.4 PROJETO - HORTA 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O contato com a terra no preparo dos canteiros e a descoberta de 

inúmeras formas de vida que ali existem e convivem, o encanto com as sementes 

que brotam, a prática diária do cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos, 

espantar formigas é um exercício de paciência e perseverança até que a natureza 

nos brinde com a transformação de pequenas sementes em flores, frutos, 

verduras e legumes viçosos e coloridos. 

O homem tira da terra o seu sustento, isso faz com que aprenda a mexer 

nela, a prepará-la para o cultivo, a ter uma relação homem-natureza, pois ele 

depende dela para a sua sobrevivência. No entanto para muitos seres humanos, 

esta relação está perdida, para muitos, o “solo” de onde o seu alimento é tirado é 

apenas “terra”, pois atualmente na sua rotina não há mais tempo para tal relação.  

Hoje as crianças e adolescentes no ambiente externo a escola, normalmente 

estão em frente à televisão e vídeo games, não tendo mais o contato com o meio 

ambiente.  

Assim, se faz necessário que se resgate esse contato, permitindo este 

relacionamento, é desta forma que as hortas nas escolas possuem um papel 

importantíssimo. Além de permitir a discussão sobre a importância de uma 

alimentação saudável.  

As hortas e os jardins escolares são instrumentos que, dependendo do 

encaminhamento dado pelo educador, podem abordar diferentes conteúdos 

curriculares de forma significativa e contextualizada e promover vivencias que 

resgatam valores. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Sensibilizar e conscientizar os estudantes de que a vida depende do 

ambiente e o ambiente depende de cada cidadão do planeta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Despertar o interesse dos estudantes para o cultivo da horta e o 

conhecimento do processo de germinação; 

 Dar oportunidade dos estudantes de aprender a cultivar plantas 

utilizadas como alimentos; 

 Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento 

saudável e nutritivo; 

 Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido; 

 Criar na escola, uma horta produtiva para que todos se sintam 

responsáveis; 

 Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental 

para a sustentação da vida em nosso planeta. 

 

METODOLOGIA 

 

 Aulas teóricas sobre plantio e cultivo e demais conteúdos 

relacionados ao assunto, bem como educação ambiental e sustentabilidade; 

  Aulas na sala de tecnologia educacional com jogos educativos 

sobre o assunto; 

 Aulas práticas aonde, os alunos irão: cortar as garrafas, preparar a 

terra e colocar nas garrafas que ficarão penduradas no muro da escola e semear 

as sementes; 

 Aulas diversificadas utilizando cruzadinhas, caça-palavras e jogos 

sobre frutas, legumes e hortaliças; 

 Cada turma terá um canteiro sob sua responsabilidade; 

 Trabalharemos de forma interdisciplinar as atividades de valorização 

do Meio Ambiente, sustentabilidade, alimentação saudável. 

 Ensinar os estudantes a cultivar um jardim e/ou uma horta, tornando-

os multiplicadores e incentivando seus familiares a desenvolver essas práticas. 
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 Valorizar a produção agrícola e o trabalhador rural. 

 Aula de campo na EMBRAPA. 

 

13.5  PROJETO – FAMÍLIA NA ESCOLA 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O envolvimento e a participação da família no ambiente escolar nos dias 

atuais são considerados componentes importantes para o desempenho das 

instituições de ensino, e para o desenvolvimento e segurança da criança em seu 

processo de ensino aprendizagem dentro do ambiente escolar. A escola exerce 

uma função importantíssima na vida dos indivíduos; a função educadora. Por isso 

se faz necessário a participação da família no desenvolvimento da criança em 

todo o seu processo de aprendizagem nos meios sociais do qual ela faz parte, 

principalmente a escola. 

                                                           

 

 
Içami Tiba (1996, p.140) nos diz que "o 

ambiente        escolar deve ser de uma 

instituição que complemente o ambiente 

familiar do educando, os quais devem ser 

agradáveis e geradores de afetos”. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um trabalho coletivo no ambiente escolar onde possibilite o 

conhecimento da família de cada criança, seus valores, bem como o tipo de família 

a que elas pertencem. Estabelecer a integração entre Família x Escola no intuito de 

estreitarmos os laços e convidar as famílias a participarem e acompanharem o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 
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OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Valorizar a importância do diálogo dentro do ambiente escolar e 

familiar; 

 Torná-los conhecedores dos vários tipos de famílias que compõem a 

sociedade; 

  Promover a integração entre Família e Escola; 

  Ressaltar a importância da afetividade na escola e na família; 

  Trabalhar a interdisciplinaridade entre as matérias; 

  Orientar os alunos sobre os direitos e deveres de cada um dentro 

do ambiente familiar; 

 Adotar atitudes de solidariedade, companheirismo, respeito, 

cooperação, diálogo, perdão, amizade, companheirismo e amor. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Pesquisar o conceito de família; 

 Buscar informações sobre suas famílias, composição, origem e 

profissão dos membros familiares; 

 Painel de fotografias das famílias; 

 Envolver as famílias nas atividades escolares dos estudantes; 

 Confeccionar a árvore genealógica; 

 Encontro com as famílias em eventos escolares e reuniões. 

 

METODOLOGIA 

 

 Pesquisar o conceito de família; 

 Leitura de textos 

 * Dinâmica 

 * Produções de texto 

 * Encontros 

 * Palestras 

 * Oficinas 

 * Exposições 
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AVALIAÇÃO 

 

Será feita diariamente no decorrer do projeto e com a participação da 

família no dia da festa que faremos para encerrar. 

 

13.6 PROJETO SOMOS TODOS AFROS DESCENDENTES 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Parte da premisse do exercício da cidadania e a vivência dos valores, com 

o resgate de personalidades negras que ajudaram/ajudam a construir a história da 

Brasil através da arte e da cultura. 

Em meio à diversidade de valores e culturas a que estamos inseridos, faz-

se necessário repensarmos nossas ações diante das atitudes de desrespeito com 

os afrodescendentes que forma a maioria da população brasileira sendo 

historicamente discriminados e desrespeitados em suas raízes e manifestações. 

Assim sendo, percebe-se a necessidade de um trabalho constante desde 

as sérias iniciais, proporcionando debates constantes, momentos de reflexão e 

valorização da cultura Africana, compreendendo sua importância para diálogo e 

convivência harmônica com a diversidade. 

Este projeto vem com o propósito de valorizar as diferentes raças e 

gêneros com temas como o preconceito, valorização do ser humano, 

brincadeiras, leitura, filmes que serão desenvolvidos nas práticas diárias do 

ambiente escolar. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Valorizar a diversidade de raças existentes em nosso meio social, bem 

como seus costumes, valores, lutas e ensinamentos transmitidos à sociedade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Valorizar a Cultura negra e seus afrodescendentes na escola e fora 

dela; 
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 Promover a reflexão e resgate da identidade negra; 

  Reconhecer alimentos, receitas e objetos de origem africana; 

 Construir conhecimentos sobre as tradições, crenças e maneiras de 

vestir-se; 

 Produzir e recitar poemas e textos diversos; 

 Desenvolver o respeito à diferença; 

 Conhecer as lutas enfrentadas pelo povo afro em busca de 

igualdade; 

 Visitar o Quilombo Mesquita. 

 

CONTEÚDO 

 

 -Identidade, 

 -História afro, 

 -Culinária Afro 

 -Produção textual 

 -Música e danças afros descendentes. 

 -Contos africanos 

 - Filme de Nelson Mandela: Invictos (crônica, resumo, releitura, 

atividades, etc.) 

 

METODOLOGIA 

 

 -Pesquisas; 

 -Exposição de pratos típicos; 

 -Poemas, contos, músicas; 

 -Danças; 

 -Teatro; 

 - Apreciação de Filmes, 

 - Desfile com roupas de origem Africana; 

 -Exposição de objetos; 

 -Apresentação de coreografias; 

 -Apresentação de Capoeira;  

 -Criação e recital de poesias  

 -Palestra sobre a cultura negra e o bullying 
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 Visita ao Quilombo Mesquita; 

 -Leitura de livros infantis com personagens negros como: O menino 

Marrom, Menina bonita do laço de fita, o cabelo de Lelê, uma amizade colorida, 

meninas negras, etc. 

 

RECURSOS 

 

 Transporte Escolar; 

 Recursos humanos: professores, estudantes, palestrante; 

 

AVALIAÇÃO 

 

 - Observação e registro do desenvolvimento das atividades;  

 - Questionamentos orais; 

 - Observação das ações e atitudes de cada um frente às 

diversidades. 

 -A avaliação também será com a culminância do projeto com 

exposição de todos os trabalhos desenvolvidos durante a semana com 

apreciação de toda a comunidade escolar. 
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