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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DE SEU PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO 

 

Este trabalho realiza-se a partir de uma metodologia de construção coletiva com o 

corpo docente através de reuniões, estudos e avaliações. Nossas discussões partiram de 

algumas questões contemporâneas sobre a educação, a escola e os alunos que 

pretendemos formar. Com a perspectiva de atender aos desafios de uma Proposta 

Pedagógica, procuramos olhar de perto nossa história, o diagnóstico da situação atual e as 

ações possíveis. Procuramos estar atentos às necessidades de nossos alunos e suas 

complexidades. Observamos e avaliamos nossa rotina e organização interna e assim, 

traçamos objetivos e metas a partir de indagações concretas. 

Mas o que é a Proposta Pedagógica e para que serve? Ela serve para subsidiar a 

Organização do Trabalho Pedagógico,  para materializar o currículo, demonstrar as ações 

para a comunidade escolar. A Proposta Pedagógica é democrática, flexível, participativa, 

dinâmica, intencional; vislumbra objetivos; manifesta o pensamento da comunidade escolar 

e a função social da escola. 

A elaboração da Proposta Pedagógica se deu com o envolvimento de toda 

comunidade escolar, ou seja, direção, professores, alunos, pais e ou responsáveis, 

servidores e educadores sociais voluntários. 

A comissão organizadora da atualização da  Proposta Pedagógica da Escola 

Parque em 2019 foi encabeçada pelo vice-diretor  Augusto Magno Barbosa Marinho de 

Carvalho e a pedagoga Ana Tereza Ramos de Jesus Ferreira. 

Para envolver o corpo docente na elaboração da Proposta  Pedagógica utilizamos 

textos, vídeos, questionários e encontros com a Unidade de Educação Básica (UNIEB). 

O nosso corpo  discente se manifestou por meio da arte, os professores 

desenvolveram projetos com os estudantes para que eles se manifestassem, por meio do 

desenho ou escrita, sobre a escola que ele desejava ter, na próxima sessão temos alguns 

exemplos dessas manifestações. 

Para viabilizar a participação dos pais enviamos um questionário eletrônico para os 

pais, infelizmente o retorno não foi o esperado, dessa forma aproveitamos o dia letivo 
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temático para conversar com os pais e coletamos informações sobre como seria a escola 

ideal, destacamos as seguintes palavras: qualidade, segurança e comprometimento. 

Por entender que o processo educativo é complexo e fortemente marcado por 

avaliações e mudanças, propomos que esta Proposta esteja em constante análise levando 

em consideração o desenvolvimento de nossos alunos, e a interação dialógica entre todos 

os componentes da comunidade escolar. 

 Com o propósito do fortalecimento de uma educação integral de qualidade, temos 

buscado valorizar a autonomia dos estudantes no processo de Ensino Aprendizagem e no 

cotidiano dentro da Escola Parque 210/211 Norte. 

 Visando o desenvolvimento de novas práticas que fomentem a formação de sujeitos 

ativos, criativos, críticos, sabedores de seus direitos e deveres, a escola integral nos 

possibilita criar momentos diferenciados da rotina escolar comum às crianças que são 

atendidas na rede de ensino público convencional, sobretudo por ser a Escola Parque 

210/211 Norte uma escola de ensino complementar, onde são lecionadas as disciplinas de 

Educação Física e Artes (Teatro, Música e Artes Visuais), com conteúdos dinâmicos e 

inovadores por si só.  

 Durante a semana os alunos seguem a rotina de aulas nessas disciplinas e nas 

quartas-feiras, especificamente, participam de oficinas nas diversas áreas que 

ministramos. 

 Periodicamente, a comunidade escolar é chamada para encontros e tem a 

oportunidade de apreciar apresentações de trabalhos realizados pelos alunos: Exposições 

de Artes Visuais, Encenações e Intervenções Teatrais, apresentações musicais de Canto 

Coral e instrumentos (Oficinas de flauta, violão, teclado, etc.), além de Práticas Físicas e 

Desportivas vivenciadas na área de Educação Física. 

 Assim, com o envolvimento de professores, alunos e nossa comunidade escolar em 

geral, buscamos fortalecer laços e criar perspectivas que visem cada vez mais tornar 

nossas práticas prazerosas e que permitam que nossos alunos sejam  precursores de uma 

sociedade livre, justa e solidária, promovendo a redução de desigualdades sociais e sem 

preconceitos  de uma forma em geral. 
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Festa da Família 2019 

 
Figura 1 Oficina de Pilates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Futebol de Prego (Dedobol) 

Figura 2 Ping Pong 
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Figura 4  Oficina de catavento 

Figura 8 Show da palhaça Matusquela Figura 7 Família na escola  

Figura 5 Cama elástica 

Figura 6 oficina de slack line 
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Nossas aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  oficina de slime 

Figura10  Aula de Educação Física 

Figura 11  Aula de Educação Física 
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Figura 12  Teatro de Bonecos 
Figura 13 Teatro de Bonecos 

Figura 15  Coreografia da música Queixa interpretada por 
Caetano Veloso 

Figura 14 Coreografia da música Queixa interpretada por 
Caetano Veloso 
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Figura 18  Aula de Teatro 

Figura 4 Aula de Teatro 
Figura 5  Aula de Teatro 

 

Figura 20  Dia Letivo Temático: Água 

Figura 21  Dia Letivo temático: Água 

 

Figura 19  Dia Letivo Temático: Água 

 

Figura 22  Dia Letivo Temático: Água 
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 Figura 24   Exposição dos trabalhos 

Figura 23  Exposição dos trabalhos 

Copa América da Escolas Parque 2019 
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Figura 25  Exposição dos trabalhos 

Figura 27 Bola vencedora aluna Thamyres 

Figura 26  Cerimônia de premiação 
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 Figura 32   Capoeira 

Figura 31 Capoeira 

Figura  30  Capoeira 

Figura 28   Teatro 

Figura  29  Teatro 

Show de Talentos 
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Figura 33  Almoço na EP 

Figura  34  Almoço na EP 

Figura 35  Almoço na EP 

Figura 37  Almoço na EP 

Figura 36 Almoço na EP 

Almoço na Escola Parque 
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Protagonismo estudantil na construção da PP 

Figura 38 Protagonismo estudantil na  construção 
da PP 

Figura 39  Protagonismo estudantil na  construção 
da PP 

Figura 40 Protagonismo estudantil na  construção da 
PP 

Figura 41  Protagonismo estudantil na  construção 
da PP 

Figura 42  Protagonismo estudantil na  construção 
da PP 
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 HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

Brasília é inaugurada com um projeto de educação inovador e democrático, 

seguindo as linhas da filosofia pragmatista de John Dewey, através de seu maior 

defensor no Brasil Anísio Teixeira. “A renovação educacional, esboçada preliminarmente 

no Plano de Construções Escolares de Brasília, da lavra de Anísio Teixeira, materializa-

se por meio de mudanças que se fundamentam na teoria de educação baseada na 

experiência, formulada por John Dewey” (PEREIRA, 2011, p.47).  Anísio acreditava que 

a escola deveria formar o homem para a sociedade moderna, sem perder a sua 

individualidade, através da vivência de situações reais e que ela seria o local de 

experiência e de vida. 

Outro aspecto importante no ideal de educação de Anísio Teixeira é a proposta 

democrática da escola com fim do dualismo: escola de pobre e escola de rico. Os saberes 

são igualmente compartilhados com todos, promovendo oportunidades iguais aos 

indivíduos da sociedade e propondo um sistema de educação único, democrático, 

acessível a todos. (PEREIRA; ROCHA; apud PEREIRA, 2011). Esse modelo educacional 

pretendia servir de modelo para educação primária no Brasil. 

O complexo escolar proposto por Anísio Teixeira, que compunha o Centro de 

Educação Elementar, era integrado pela Escola Classe e a Escola Parque. Na Escola 

Classe, os alunos aprenderiam os componentes curriculares tradicionais e na Escola 

Parque, os de educação artística, educação física e artes industriais. Todas essas 

matérias eram consideradas de mesma importância, sem distinção hierárquica entre 

elas e as atividades seriam trabalhadas em tempo integral. Diariamente, os alunos 

frequentariam em um turno à Escola Classe e em turno contrário, a Escola Parque. Nesta 

escola, os alunos participariam de atividades diversificadas, entre as quais, atividades de 

iniciação ao trabalho, oficinas de artes industriais, atividades artísticas, sociais e de 

recreação. 

A primeira Escola Parque inaugurada, em 1960, foi a da 307/308 Sul. Em 16 de 

maio de 1960, quando se iniciou o ano letivo nas escolas públicas de Brasília. Seus 

professores abraçaram a nova oportunidade profissional com entusiasmo e idealismo. 
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Os professores foram selecionados no concurso público promovido pela CASEB e 

eram, em sua maioria, ainda jovens. O primeiro grupo de docentes chegou a Brasília em 

1960 e foi encaminhado para as escolas primárias organizadas pela NOVACAP, até a 

inauguração da Escola Parque, para onde foram removidos. O critério prevalente para a 

remoção dizia respeito à formação do professor, que, além da habilitação no curso 

normal, deveria ter especialização na respectiva área (PEREIRA, 2011, p.170). 

A Escola Parque baseada na concepção pedagógica do educador Anísio Teixeira, 

foi criada para complementar a matriz curricular das Escolas da Rede de Educação 

Integral, oferecendo espaço específico e adequado para a prática da Educação Física e 

ensino de Artes (Música, Teatro e Artes Visuais) com o objetivo de promover a 

integração sociocultural dos alunos, preparando- os para um posicionamento crítico e 

transformador na sociedade. 

A Escola Parque 210/211 Norte foi inaugurada em 27/03/1980, e vem, através 

dos anos, passando por várias transformações em seu currículo. Destacam-se como 

exemplo, os anos de 1980 a 1985, ocasião onde, além do atendimento regular às 

diversas séries das escolas classe, passa a oferecer oficinas e clubes para a 

comunidade. 

 No período de 1995 a 1998, se transformou e atendeu a um número menor de 

alunos da rede pública, o que colaborou para que em 1999 aumentasse seu atendimento 

à comunidade e implantasse oficinas para professores dinamizadores e regentes de 1ª a 

4ª séries da “Escola Candanga”. 

Nos anos de 2000 a 2008, a Escola Parque 201/211 Norte voltou a priorizar os 

alunos da Rede Pública oferecendo atividades e oficinas em Arte e Educação Física 

às Escolas Classes 115 Norte, 312 Norte, 316 Norte, 407 Norte, 411 Norte, 415 Norte, 

113 Norte e também 409 Norte, sendo que as duas últimas com atendimento a alunos de 

5ª a 8ª séries. No decorrer desses anos, a Escola Parque 210/211 Norte ampliou seu 

atendimento a aproximadamente 2200 alunos/ano. Iniciou-se em 2000 o atendimento aos 

alunos das classes de Ensino Especial no sistema inclusivo e foi aberta em 2001 a Sala 

de Apoio cujo trabalho permitiu o atendimento a todos os alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais das Escolas Classes, trabalho que vem se 

solidificando na aceitação da comunidade escolar para uma concepção mais ampla da 

inclusão. 
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Em 2001, foram abertas oficinas para alunos regulares, crianças, jovens e adultos 

da comunidade, nos turnos matutino e vespertino. 

Destacou-se no ano de 2004, a parceria com a Escola Classe 409 Norte, pelo 

envolvimento da comunidade, mais especificamente a participação do segmento de 

pais, que se deu de forma intensa e produtiva. 

No ano de 2008, a Escola Parque 210/211 Norte passou por diversos entraves 

no que diz respeito a sua forma de atendimento e obrigatoriedade.  Com a implantação 

da Escola Integral, por resolução da Secretaria do Estado de Educação do Distrito 

Federal, houve uma modificação no horário de recebimento dos alunos. A Escola Parque 

passou a oferecer almoço e a atender aos alunos no contra turno da Escola Classe. A 

dificuldade de transporte e o aumento significativo do tempo de permanência do aluno na 

escola foi motivo de críticas por parte da comunidade e, em consequência, ocorreu 

evasão escolar. 

Vale lembrar que nesse período, o corpo docente, preocupado com a evasão 

escolar, refletiu sobre a nova realidade e os conflitos que a escola integral trouxe à 

Escola Parque e elaborou propostas de funcionamento baseadas em uma nova forma de 

atendimento.  Nesse processo, foi criada uma comissão de representantes dos 

professores para defender tais propostas e negociar junto às autoridades competentes, 

uma forma de atendimento viável e de qualidade. 

Em 2009, a Escola Parque 210/211 Norte continuou atendendo aos alunos de 1ª à 7ª 

séries no contra turno, ainda oferecendo almoço. A obrigatoriedade desses alunos de 

frequentarem a Escola Parque trouxe novas críticas da comunidade escolar. Mais uma 

vez sem autonomia para resolver essas questões, a Escola Parque buscou se adaptar 

às novas políticas públicas do GDF em relação ao projeto de Escola Integral. 

A Escola Parque 210/211 Norte atendeu esse ano a oito Escolas Classes: 

▪ de 1ª a 4ª séries: Escola Classe 113 Norte, Escola Classe 115 Norte, 

Escola Classe 312 Norte, Escola Classe 316 Norte, Escola Classe 407 Norte, 

Escola Classe 411 Norte, Escola Classe 415 Norte. 

▪ de 5ª e 7ª séries: Escola Classe 113 Norte e Escola Classe 409 Norte. 
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No ano de 2009, além de receber as escolas da rede pública, a partir do mês de 

abril, a Escola Parque 210/211 Norte retomou a proposta de oficinas para a comunidade 

com cursos específicos em Educação Física, Música, Teatro e Artes Visuais para 

crianças, jovens e adultos nas 6ª feiras, apenas no turno matutino para suprir a 

defasagem de turmas e números de alunos regulares das Escolas Classes. 

Em 2010, a Escola Parque 210/211 Norte atendeu aos alunos do 1º ano à 4ª séries 

no mesmo turno das Escolas Classes e às 5ª, 6ª e 7ª séries no contra turno da Escolas da 

Rede de Educação Integral. A Escola Parque 210/211 Norte ofereceu almoço aos alunos 

de 5ª à 7ª séries e contou com um coordenador de Escola Integral. 

Ainda nesse ano, a Escola Parque 210/211 Norte começou a atender alunos do 1º 

ano e interrompeu o projeto de cursos para a comunidade, em função da obrigatoriedade 

para os alunos da rede pública e do número de turmas.  Nesse ano a Escola recebeu 

cerca de 2.600 alunos de 05 a 14 anos de oito Escolas Classes: Escolas Classe 113 

Norte, 115 Norte, 312 Norte, 316 Norte, 407 Norte, 411 Norte, 415 Norte e Centro de 

Ensino 409 Norte (5º, 6º e 7º ano). A Escola recebeu também o Centro de Ensino 

Fundamental 07 com turmas de 5ª, 6ª e 7ª séries, por um período, mas o atendimento foi 

encerrado quando os alunos passaram a ter as aulas de artes e educação física, 

diretamente no CEF. 

Em 2011, os alunos do Centro de Ensino 409 Norte, por solicitação feita à 

Regional de Ensino por parte dos pais e professores da escola de origem, deixaram de 

frequentar a Escola Parque 210/211 Norte. A Escola Parque 210/211 Norte pode então 

receber também a Escola Classe 403 Norte, que já almejava a abertura desse espaço 

para os seus alunos. Como consequência a Escola passou a atender os alunos do 1º 

ano à 4ª série, o que possibilitou o atendimento por ano/série, melhorando 

significativamente a qualidade do atendimento. 

Em 2011 a escola atendeu as seguintes Escolas Classes: Escola Classe 113 

Norte, Escola Classe 115 Norte, Escola Classe 312 Norte, Escola Classe 316 Norte, 

Escola Classe, 403 Norte, Escola Classe 407 Norte, Escola Classe 411 Norte e Escola 

Classe 415 Norte. 
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Em 2012 a Escola Parque 210/211 Norte recebeu em torno de 1800 alunos do 1º 

ao 5º ano, divididos durante a semana, priorizando ainda o atendimento de anos e séries 

iguais sempre nos mesmos dias. 

Em 2013 foi proposto o atendimento de uma Escola Integral como modelo a ser 

seguido e ampliado nos anos seguintes. A Escola Parque 210/211 Norte passa a atender 

a Escola Classe 407 Norte com todos os seus alunos, no período vespertino na quarta-

feira. 

Além do  atendimento  da  Escola  Integral,  a  Escola  recebeu  mais  quatro  

Escolas Classes oriundas de outras regiões, que não da asa Norte. São elas: Escola 

Classe SMU - Setor Militar Urbano, Escola Classe RCG, Escola Classe Aspalha e 

Centro de Ensino do Lago Norte – CELAN. Os alunos dessas escolas receberam 

transporte fornecido pela Secretaria de Educação para o deslocamento até a Escola 

Parque 210/211 Norte. 

Com essa nova demanda de alunos a Escola Classe 403 Norte deixou de ser 

atendida pela Escola Parque 210/211 Norte e passou a frequentar a Escola Parque 

303/304 Norte. 

Em 2013 a Escola Parque 210/211 Norte chegou a atender cerca de 2.400 alunos, 

e houve uma dificuldade na adequação das turmas por conta das diferenças na faixa 

etária e do quantitativo de crianças em sala. No turno vespertino aumentou-se a 

dificuldade no atendimento por conta da diminuição do número de professores que passou 

de quatro (4) para três (3) por setor. As turmas, conforme distribuição inicial deveriam ter 

em média 20 alunos por professor, mas em alguns dias da semana, o número chegou a 

28/29 alunos, forma encontrada para que crianças da mesma idade pudessem ficar juntas. 

O número de alunos do ensino especial também aumentou para cerca de 200 crianças. A 

Escola previa duas pessoas atendendo a Sala de Recursos em cada turno, mas o 

período vespertino ficou apenas com uma, praticamente todo o ano, já que uma pessoa 

da dupla apresentou atestado médico por longo período e não houve substituto. 

Tais ocorrências prejudicaram o início do ano letivo, principalmente no que se 

refere à idade e quantitativo. No período vespertino não foi possível o desenvolvimento de 

oficinas e no período matutino que também não havia previsão, estas acabaram ocorrendo 

por conta da saída de cerca de cem (100) alunos do 6º ano da Escola Classe 316 Norte, 
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nos dias de 4ª e 6ª feiras. Os pais fizeram um movimento solicitando a retirada dos 

alunos da Escola Parque 210/211 Norte por conta das dificuldades enfrentadas pelas 

crianças tanto em relação ao cansaço, quanto em relação às dificuldades no curto período 

de almoço, pois teriam apenas 1 (uma) hora para almoçar e se deslocar para a Escola 

Classe. 

Com a chegada dos alunos de ônibus fornecidos pela Secretaria de Educação, a 

Escola Parque 210/211 Norte disponibilizou dias da semana para atendimento exclusivo 

dessas escolas, devido às complicações entre os horários de chegada e saída dos alunos, 

pouca disponibilidade para carros e ônibus no estacionamento da Escola, entre outras 

adequações. 

Em 2014, com nova equipe gestora, a Escola Parque 210/211 Norte passa por 

mudanças administrativas e pedagógicas. A escola do SMU deixa de fazer parte do 

quadro de atendimento da Escola Parque 210/211 Norte, ficando com 1900 alunos, 

atendidos no decorrer da semana, em dois turnos assim distribuídos: 

▪ Turno Matutino: EC. 113N, EC. 115N, EC. 312N, EC. 316N, EC. 407N,  EC. 411N, 

EC. 415N, Aspalha e RCG. 

▪ Turno Vespertino: EC. 113N, EC. 115N, EC. 312N, EC. 316N, EC. 411N, EC. 

415N, Aspalha, RCG e CELAN. 

  Em 2014 a Escola Parque 210/211 N, passou a atender alunos do projeto 

“Correção de Distorção Idade e Série (CDIS)” e alunos da Classe Especial. Com isso a 

escola foi agraciada com uma monitora e uma educadora social voluntária. 

Após várias reuniões na Regional de Ensino, com pais e gestores, ficou decidido 

o atendimento por Bloco/dia, ou seja, Bloco I (alunos de 1º, 2º e 3º anos) as terças e 

quintas- feiras, Bloco II (alunos de 4º e 5º anos) as segundas e sextas-feiras e as 

Escolas Integral e que utilizam ônibus da Secretaria de Educação, as quartas-feiras. 

As turmas da Escola Parque 210/211 Norte foram distribuídas de acordo 

com a escola de origem (Escolas da Rede de Educação Integral), com o ano ∕série e o 

horário de atendimento, já que as escolas que utilizam os ônibus da Secretaria de 

Educação (terceirizados) possuem horários específicos de entrada e saída. Tal 

distribuição ficou a cargo da Supervisão Pedagógica e da Secretaria. 
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Em 2015 a Escola Classe 316 Norte deixa de fazer parte do quadro de 

atendimento da Escola Parque 210/211 Norte, bem como o Projeto CDIS. 

Os turnos de atendimento ficam assim distribuídos: 

▪ Turno Matutino: EC. 113N, EC. 115N, EC. 312N, EC. 407N, EC. 411N, EC. 415N,  

Aspalha e RCG. 

▪ Turno Vespertino: EC. 113N, EC. 115N, EC. 312N, EC. 411N, EC.415N, Aspalha, 

RCG e CELAN. 

 Em 2015 recebemos dois Educadores Sociais Voluntários para um suporte no 

atendimento aos alunos NEE, sendo um em cada turno de atendimento. 

Neste ano a escola teve direito a dois jovens voluntários sociais, um para cada 

turno de atendimento. 

Em 2016 houve uma reformulação no quadro de atendimento da escola para uma 

melhor distribuição quantitativa dos alunos ao longo da semana e para um atendimento 

mais eficaz a esta clientela.  

Os turnos ficaram assim distribuídos: 

▪ Turno Matutino: EC. 113N, EC. 115N, EC. 312N, EC. 407N, EC. 411N, EC. 415N,  

Aspalha e RCG. 

▪ Turno Vespertino: EC. 113N, EC. 115N, EC. 312N, EC. 411N, EC. 415N, Aspalha,  

RCG e CELAN. 

A escola, neste ano, passou a ter mais um quarteto de professores no turno 

vespertino, devido ao aumento na quantidade de alunos atendidos que passou a ser de 

1968. 

A escola também passou a ter direito a 4 jovens voluntários sociais, dois para 

cada turno de atendimento. 

Adaptações Físicas 
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Em relação às adaptações físicas da Escola Parque, em 2000, houve um 

investimento na estrutura física desta unidade de ensino: foi construída uma quadra de 

voleibol, duas salas para ginástica e dança, duas mesas fixas de tênis de mesa, 

sonorização e iluminação profissional do auditório, a implantação do laboratório de 

informática (PROINFO-MEC) e salas de coordenação pedagógica para os setores de 

educação física, música e teatro – melhorias pedagógicas importantíssimas. 

Em 2002, foram adaptados os banheiros aos Portadores de Necessidades 

especiais, além de uma reforma geral nos banheiros de alunos e a caixa d’água recebe 

uma impermeabilização. Neste mesmo ano, o ateliê de Artes Visuais foi reformulado com 

uma divisão para receber um maior número de salas, também houve uma modificação de 

divisórias entre a sala de vídeo e o acervo da biblioteca. 

Em 2004, o espaço foi remanejado para abrigar uma sala específica para o 

audiovisual quando foram adquiridos novos vídeos e DVDs, itinerantes e fixos. Nesse ano 

foi construído um pequeno banheiro na biblioteca e reforma-se o banheiro dos 

professores. 

Em 2007, em parceria com a CRE/PP, um consultório dentário foi construído, as 

quadras desportivas repintadas, a cozinha reformada tentando melhor atender os alunos. 

A escola também, nesse ano, o auditório foi reformado com pintura e compra de 120 

cadeiras. 

Em 2008, o espaço externo da cantina da Escola foi reformado para atender às 

exigências da Escola Integral e oferecimento de almoço. 

No ano de 2009, buscando a participação dos profissionais da escola na 

discussão e definição da utilização dos espaços, apreciou-se com a professora Natércia 

Marques Furtado o projeto original da escola e, a partir desse estudo o grupo sugeriu as 

devidas mudanças para o corrente ano. Vale lembrar que as mudanças físicas relacionam-

se diretamente com o projeto de sustentabilidade e esteve consoante, nesse momento, 

com o tema articulador “A Casa”. 

 A partir de avaliação com os setores de Artes e Educação física, ao final do ano 

de 2009, o grupo percebeu que as melhorias pedagógicas mantiveram-se atreladas a 

melhorias no ambiente escolar, ou seja, que a reflexão do espaço foi uma questão 
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importante para redefinição da prática pedagógica e de conceitos estéticos, tornou-se 

urgente as adaptações para recebimento de novos alunos e composição de salas 

ambiente. Foi construído a partir desta discussão, um plano de ação junto ao setor 

administrativo para reestruturação dos espaços e melhor aproveitamento dos mesmos, 

reparos e manutenção como limpeza, ventilação e acústica. Vale lembrar que muitas 

desses questionamentos foram levantadas pelo grupo ao longo dos anos. 

No ano de 2010, as modificações sugeridas tiveram início em Janeiro com a pintura 

da Escola e começo da reestruturação dos setores de Artes Visuais, Música e retomada 

da sala de Teatro, utilizada nos últimos anos pela secretaria. Além da pintura em grafite do 

muro externo da Escola em comemoração aos seus 30 anos, a escola procurou 

atender, no início do ano também às necessidades de adaptação aos alunos do 1º ano. 

Em 2011, houve a reforma da parte elétrica, camarins do auditório e iluminação e 

sonorização do teatro de arena. A biblioteca foi reestruturada. 

Em 2013 continuamos com as Assembleias Escolares, onde foram ressaltadas 

algumas reivindicações de melhoria, como a reforma dos banheiros. Houve uma melhora 

significativa nos espaços da escola, tais como a troca de todas as cadeiras do auditório, 

colocação de projetor com melhor qualidade de som, colocação de ventiladores em todas 

as salas, inclusive sala dos professores, instalação de torneiras automáticas. Todas as 

salas receberam quadros brancos. Houve a implantação da brinquedoteca e a biblioteca 

foi toda modernizada com espaço acolhedor para leitura. 

Em 2014, sob nova gestão, houve mais investimentos para reformas da estrutura 

física. Foram feitos novos banheiros para  os  alunos,  tanto  masculino  quanto  feminino,  

com aquisições de chuveiros, bem como a reforma do banheiro adaptado para alunos do 

ensino especial. Além disso, foram colocados forros na direção, secretaria, sala da 

administração, depósito de audiovisual, hall de entrada da direção, sala de orientação 

pedagógica e banheiros dos professores. Foi feita a revitalização da lateral do auditório 

para absorção da água da chuva, a fim de acabar com as inundações do auditório. Foi 

refeito o alambrado da frente e do fundo da escola. Foi feito um portão de acesso para 

caminhões na lateral da escola, e por fim foi colado um interfone com câmera no portão de 

entrada da escola. 
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No ano de 2015, algumas reformas na manutenção na estrutura física da escola 

foram feitas: 

– Pintura da escola 

– reforma da biblioteca/sala dos professores 

– Criação da sala de informática 

– Criação da sala de coordenação 

– Reforma da rede elétrica (Setor da Biblioteca) 

 Colocação de forro: 

a) Setor de Educação Física 

b) Setor de Artes Visuais 

c) Setor de Música 

d) Setor de Teatro 

e) Teatro de Arena 

f) Sala de Acolhimento para Motoristas e monitoras dos ônibus  

g) Sala de apoio 

No ano de 2017, a nova Equipe Gestora passa a captar importantes parcerias para 

investimentos e manutenção na estrutura física da escola, efetuando diversas  ações.  

As Escolas Parque diferentemente das demais escolas possui uma estrutura física 

apropriada para aulas de Artes e Educação Física. Na Escola Parque 210/211 Norte, 

existem os seguintes espaços pedagógicos: quatro salas de Teatro, três salas de música, 

quatro salas de Artes Visuais, uma sala de dança, uma sala de ginástica, uma quadra de 

esportes descoberta, um auditório, um Teatro de Arena, um laboratório de informática em 

funcionamento pleno e com professor/técnico), um espaço de leitura e um Parquinho. 

Projetos desenvolvidos na escola 
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Resgatando a memória dos projetos desenvolvidos na escola é importante 

relembrar que a partir de 1997 o atendimento de 5ª a 8ª séries foi previsto em projeto a 

partir de orientações da SUBEP/SEEDF até o ano de 2010. 

A partir de 1997, atendimento por faixa etária, preservando o atendimento por 

séries, é conquista histórica caracterizando a autonomia de trabalho na Escola Parque.  O 

atendimento de 5ª a 8ª séries foi previsto em projeto a partir de orientações da 

SUBEP/SEEDF até o ano de 

2010. 

Em 1998, deu-se início  ao  Projeto  de  informática,  capacitando  alunos  e  

professores utilizando-se  dos  recursos  tecnológicos  Em  2008  houve  a  última  

capacitação  de professores e cada turma e seu professor tinham horários agendados. 

Em 2009, o Projeto só funcionou no período vespertino. E, em 2010, funcionou com os 

alunos com atendimento reduzido. A partir de 2011 não tivemos profissionais capacitado 

para dar segmento ao Projeto, o que segue até a presente data. 

Projeto “Bate-Papo”  foi  implementado  em  2000  e  funcionou  até  2007,  

devido  a necessidade da escola em atender ao aluno em seus diversos interesses. Foram 

trabalhados temas que perpassam a formação do aluno de maneira sistemática e 

preventiva dentro da comunidade escolar. 

Projeto Reiki na Educação – Iniciou no ano de 2001. Projeto que visa à 

integração do aluno ás atividades escolares e ao autoconhecimento. Atende também a 

professores e a comunidade, no mesmo sentido.  Este projeto fomentou artigos e 

pesquisas  como referência nacional de projeto exitoso na área de cultura de paz e 

prevenção à violência nas escolas. 

JIEP- Jogos Internos da Escola  Parque  210/211  Norte,  visaram  valorizar  a  

prática desportiva e a integração social entre os alunos e professores da escola. 

Recreio Orientado – atividades oferecidas aos alunos durante  o  horário  de  recreio 

disponibilizando jogos, música e leitura. 

Projeto de Coleta Seletiva, iniciado em anos anteriores por professores de artes 

visuais e sistematizado em 2001 com gincanas e parcerias. 
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Projeto “Educação para a Paz”, elaborado em conjunto com a direção/professores a 

partir de curso oferecido pela Secretaria de Educação, Ministério da Justiça e MEC, 

implantado em 2002 com a finalidade de construir a paz, contribuindo para um 

desenvolvimento mais harmônico do ser humano e favorecendo as relações  nos  diversos  

segmentos  da comunidade escolar. As ações vêm sendo modificadas e adequadas ao 

longo dos anos, mas sempre com o mesmo objetivo de promover a paz na escola. 

Participação do Projeto de registro de Patrimônio Imaterial e Cultural das Escolas 

Parques de Brasília (Tombamento de Ideário Pedagógico de Anísio Teixeira), que no ano 

de 2005 foi implementado com a proposta de “Resgate da Memória” nesta escola. 

Em 2006, participação no Projeto de Tombamento Material das Escolas Parques e 

Centro de Educação Fundamental da SQS 308 (Escola Parque, Escola Classe, Jardim de 

Infância e Biblioteca), em conjunto com o IPHAN/MINC. 

Em 2006,  implementação  de  projetos  com  direcionamento  para  as  “Relações  

Ético-Culturais” e do projeto “Xadrez na Escola”. 

Em 2007, iniciou-se o projeto de literatura com a participação de todos os alunos. 

Embora este projeto tenha sido avaliado de forma positiva, não houve continuidade em 

2008. Procuramos resgatá-lo no ano de 2009, mas sem sucesso. 

Em 2008, houve a gincana para arrecadação de garrafas pet, parceria com SLU 

dentro do Projeto de Coleta Seletiva. 

Em 2009 iniciamos a revitalização dos jardins em decorrência do tema 

articulador “A Casa”, construção da espiral de ervas e horta com a parceria da Escola da 

Natureza. Criação do vínculo da escola com a Universidade de Brasília em cursos de 

extensão, desenvolvidos na Escola Parque: “Desenvolvimento da Aprendizagem” prof. 

Míriam Raposo e “Projeto Ser Humano” prof. Glauco Falcão. 

Participação de alunos, pais e professores no programa de Terapia Comunitária 

(MISMEC) 

Produção do Blog da Escola Parque e portfólio das atividades desenvolvidas no 

decorrer do ano de 2009/2010.   
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Em março de 2010 teve início o Projeto das Assembleias Escolares, com o 

objetivo de ouvir os  alunos,  apreciar  suas  considerações,  ampliando  o  diálogo  como  

forma  de atividade constante na manutenção de um ambiente escolar aprazível e 

harmônico. As Assembleias tiveram continuidade nos anos seguintes. Sendo que o nome 

foi alterado de Assembleia Escolar para Projeto Interventivo. 

Elaboração do Projeto de Responsabilidade Social em parceria com a CAESB e 

Trilha Mundos. O Projeto, elaborado pela Coordenadora de Projetos Prof.ª Célia Leite 

Sena, foi considerado habilitado no segundo semestre do ano de 2010.  Em 2011, foi 

habilitado para mais uma fase, que ocorreu no segundo semestre de 2011. Em 2012, 

teve continuidade, oportunizando a criação do Eco parque e diversos cursos para os 

professores, além da visita de outras Escolas Parques para conhecerem o nosso projeto, 

com direito a lanche, entrega de camisetas e panfletos educativos, e plantio de mudas, 

passando a ser chamado de Projeto Horta, coordenado pelo Professor José do Espírito 

Santo Castro Silva. Em 2013 o projeto não pode ter  continuidade,  devido  à  falta  de  

habilitação  na  renovação  do convênio,  pois  esbarrou  no  processo  de  habilitação  não  

sendo  possível  fazer  jus  aos recursos previstos nos editais de licitação da CAESB. 

Em 2013 fora resgatado o Projeto  Audiovisual, inativo por falta de profissional, que 

tem como objetivo a catalogação de imagens, áudios e registros históricos dos trabalhos 

desenvolvidos na escola, a fim de enriquecer os trabalhos pedagógicos em sala de aula. 

Acontecimentos marcantes 

É importante lembrar alguns acontecimentos significativos que ocorreram na 

história dessa escola e nos cenários local, nacional e internacional que guardam 

relação com a mesma. 

 

Ano 1992 

   Participação da criação das oficinas; 

   Festa Junina; 

   Festa Junina; 

 

Ano 1993 

 Festa da Família; 
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    Festa Junina; 

 

 

Ano 1994 

 Festa da Família; 

    Festa Junina; 

 

Ano 1995 

 Festa da Família; 

    Realização da 1ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

    Festa Junina; 

 

Ano 1996 

 

 Festa da Família; 

 Festa Junina; 

 Realização da 2ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 Festa Folclórica (Festa do Divino). Participação de todos os professores, 

alunos, direção e servidores; 

 Trabalho com  alunos  portadores  de  necessidades  especiais,  trabalho  

interdisciplinar envolvendo Música, Artes Visuais, Artes Cênicas, Educação 

Física e Literatura; 

 

 

Ano 1997 

 Festa da Família; 

 Festa Junina; 

 Realização da 3ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 

 

Ano 1998 

  Festa da Família; 

  Festa Junina; 
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  Realização da 4ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 

Ano 1999 

 

 Oficinas  para a comunidade; 

 Projeto de Reiki na Educação; 

 Implementação do laboratório de Informática; 

 Realização da 4o Revoada de Pipas 

 Festa Vermelha/Azul (Garantido/Caprichoso); 

 Formação de Grupo Musical com a comunidade e apresentação no Auditório; 

    Realização da 5ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 

Ano 2000 

 

 Festa da Família; 

 Festa Junina; 

 Realização da 6ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 

                                             Ano 2001 

 

 Primeira construção coletiva do Projeto Pedagógica desta escola; 

 Março de 2001, coordenação por setor; 

    Festa da Família; 

    Festa Junina; 

    Realização da 7ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 Desfile de Carnaval, (Festa do Folclore); 

                                                          

                                            Ano 2002 

 

 Visita ao Parque Olhos D’água: trilha, Tai Chi, Palestras; 

 “Curso da Paz” Proposta Pedagógica; 

    Festa da Família; 

    Festa Junina; 
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    Realização da 8ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 

                                           Ano 2003 

 

    Festa da Família; 

    Festa Junina; 

    Realização da 9ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 

                                                  Ano 2004 

 

 Ensaios, apresentações do  Grupo  Sinfonia  (Integração  do  Ensino  Regular e  

Sala  de      Recursos); 

 Encontro com o Hip Hop; 

   Festa da Família; 

   Festa Junina; 

   Realização da 10ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 

                                                   Ano 2005 

 

    Festa da Família; 

    Festa Junina; 

    Realização da 11ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

                                                     

 

                                        Ano 2006 

 

    Festa da Família; 

    Festa Junina; 

    Realização da 12ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

   Trabalho coletivo sobre a formação do povo brasileiro; 

 Projeto de Literatura: Dinamizando a leitura, despertando o leitor; 

 Contar a história da “Escravinha” para as crianças no pátio da escola; 
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                                                       Ano 2007 

 

    Festa da Família; 

    Festa Junina; 

   Gincana Festa Junina (coletivo professores/alunos); 

    Realização da 13ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 Final da apresentação de Natal; 

 Trilha no Parque Nacional; 

 Evasão escolar e conflitos com a Secretaria de Educação; 

 

                                                             Ano 2008 

 

    Festa da Família; 

    Festa Junina; 

    Realização da 14ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 

                                                 Ano 2009 

 

 Acolhimento na chegada da Escola Parque 210/211 Norte; 

 Agenda prévia das atividades da semana; 

 Foi inaugurada  a  Galeria  da  Arte  da  Escola  Parque,  em  comemoração  ao  

dia  dos professores com a exposição de fotos “A última Morada” prof. Cleber 

Cardoso Xavier (Outubro 2009). 

     Festa da Família; 

     Festa Junina; 

    Realização da 15ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 Palestra sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 Trilha no Parque Nacional; 

 Revitalização  do  laboratório  de  informática  em  dezembro  de  2009,  com  

novos equipamentos do PROINFO. 
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                                                   Ano 2010 

 

 Como ocorre em quase todos os anos, houve a entrada de novos professores, 

enriquecendo o trabalho pedagógico com novas ideias e nova formação do grupo; 

 Destaque  para  a  semana  pedagógica.  Professores juntamente  com  a  

coordenação realizaram uma reunião para discutir, entre outras coisas o currículo e 

como este será trabalhado durante o ano; 

 Discussão do currículo nos setores e planejamento coletivo; 

 Discussão do tema articulador, no setor de teatro “O Homem do Cerrado” que 

Norteará os trabalhos a serem desenvolvidos ao longo do ano; 

 Percebe-se uma verdadeira preocupação com as questões pedagógicas que é 

discutida por todos de forma ativa, criativa e séria, boas intenções e trabalho; 

 Pichação no banheiro masculine; 

    Palestra com batalhão Escolar com reação negativa dos alunos; 

    Levantamento diagnóstico de alunos com problemas familiar;. 

 Em Março de 2010, na data de aniversário de 30 anos da Escola, é inaugurado o 

Auditório como sala Gê Martu: proposta de vincular a Escola à cena cultural da 

cidade. Este projeto está em consonância ao tema articulador “A Casa” e 

também, ao projeto original de Escola Parque como um espaço aberto e 

democrático de reflexão sobre arte e divulgação de cultura à comunidade; 

   Em Março de 2010, os ex-professores aposentados foram homenageados, já no 

novo espaço “Sala Gê Martu”; 

   Início  de  abertura  da  sala  “Gê  Martu”  com  bilheteria  em  Abril  de  2010.  Nos  

anos seguintes houveram algumas apresentações, mas poucas pela falta de 

equipamentos adequados no auditório; 

 Início de abertura da sala “Gê Martu” com bilheteria em Abril de 2010. Nos anos 

seguintes houve algumas apresentações, mas poucas pela falta de equipamentos 

adequados no auditório; 

     Festa da Família; 

     Festa Junina; 

    Realização da 16ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 
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                                                         Ano 2011 

 

 Houve uma nova recomposição na Direção da Escola Parque; 

 CEF 409 Norte deixa de ser Escolas da Rede de Educação Integral da Escola 

Parque 201/211 Norte. Como consequência, há fechamento de várias turmas e 

devolução de professores; 

 Em  2011  o  auditório recebeu  a reforma dos  banheiros  e em março  sofreu  

alagamento,  sem maiores prejuízos; 

 A partir de 2011, o aniversário da escola é comemorado com todos os alunos, 

durante uma semana de festividades e brincadeiras; 

 Em  abril  de  2011,  ocorre  a  colaboração  de  parcerias  dos  comerciantes  locais  

para  a realização da Festa da Família;                             

    Em junho 2011, a Festa Junina é realizada com a parceria da CRE Plano Piloto e 

das Escolas Classe da 113 Norte, 115 Norte, 316 Norte, 403 Norte, 407 Norte 

e 411Norte, passando à partir desse momento a ser comemorada juntamente 

com as escolas  Classes; 

    Realização da 17ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; – 

Reconhecida pela comunidade como festa tradicional da Escola   Parque   

210/211  Norte  e  recebe  um  grande  número  de  participantes entre alunos e 

moradores do Plano Piloto e entorno; 

 

                                                        Ano 2012 

 

 Eleição Direta para Direção, com nova recomposição da Equipe Gestora; 

 Capacitação dos professores com vários cursos proporcionados pelo Projeto Escola 

Parque 

 Sustentável; 

 Visitas dos nossos alunos e alunos das outras Escolas Parques ao Circuito 

Ecológico e Eco parque com distribuição de lanche, camisetas e cartilhas de 

conscientização ambiental; 

 Participação das Escolas da Rede de Educação Integral e toda Comunidade Escolar 

na Festa Junina 

 Festa da Família com a participação da Comunidade Escolar; 
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 Primeiro  ano  de  efetivo  trabalho  em  homenagem  à  Semana  da  Consciência  

Negra, culminando na integração de todos os setores; 

 Trilha no Parque Nacional; 

 Realização da 18ª Revoada de Pipas na Escola Parque 210/211 Norte; 

 

                         Ano  2013 

 

 Início de ano tumultuado com a chegada das Escolas Classes da Aspalha, Celan, 

RCG e SMU e os ônibus que transportam as crianças. Aumento significativo do 

número de alunos e diminuição de quatro professores do turno vespertino; 

 Modificação no atendimento dos alunos, que era por série/ano, passando a  

misturar alunos de idades diferentes. Primeiro ao quinto ano nos dias de ônibus, 

escola integral  na quarta- feira a tarde e nos demais dias os alunos foram divididos 

em dois grupos em sala de aula: primeiro ao terceiro ano e quarto e quinto ano em 

dias separados; 

 O boletim foi levado para discussão com equipe de gestores e professores que o 

adotaram de uma forma experimental; 

 No segundo bimestre mais uma confusão com falsas denúncias de violência e 

abuso sexual com criança, causando excessiva movimentação dos pais, com 

bastante desgaste de toda a equipe escolar, resultando em reivindicações de 

melhorias da escola em todos os setores e adoecimento da equipe escolar; 

 Festa da Família; 

 Em  2013  o  auditório  recebeu  cadeiras  novas,  iluminação  e  som  adequados  

para  sua utilização, possibilitando até mesmo sessão de cinema com os alunos; 

 Festa Junina: Apresentação na Festa Junina da Quadrilha da Escola Aspalha; 

  Realização da 19ª Revoada de Pipas com a participação de pais, alunos e Escolas 

da Rede de Educação Integral; 

 Produção  e  apresentação  dos  trabalhos  Saltimbancos  e  Jkaos,  com  

envolvimento  dos quatro setores; 

 Maior integração das Escolas Parque com a coordenação intermediária. Troca 

durante todo o ano de saberes entre supervisores e equipe escolar. Visitação dos 

alunos para conhecer os trabalhos relacionados nessas escolas parceiras; 
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Ano 2014 

 

 O ano de 2014 inicia-se sob nova gestão e com mudanças no atendimento 

pedagógico escolar. 

 Apresentação de um novo currículo: Currículo em Movimento; 

 Apresentação de Novas Diretrizes de Avaliação da SEEDF; 

 No primeiro semestre letivo de 2014 a Escola Parque revisou e elaborou a Proposta 

Pedagógica - PP seguindo as novas diretrizes e demandas; 

 Atendimento aos alunos do Projeto CDIS – Correção de Distorção Idade 

e Série e aos alunos de Classe Especial; 

 Modificação no atendimento dos alunos, sendo feito o atendimento por 

Blocos: Bloco I (1º, 2º e 3º anos) e Bloco II (4º e 5º); 

 Atendimento em dias específicos aos alunos de Escola Integral e aos 

alunos que dependem do transporte da Secretaria de Educação; 

 Apresentação do Projeto Terça com Arte: “Capital Conexão Litoral Jazz Dance”; 

 A Escola foi contemplada com a apresentação do Projeto “Choro na Escola / 

Recital Didático de Chorinho para Crianças e Adolescentes”; 

 Palestra sobre Saúde Vocal para os Professores; 

 Entregue às Escolas Classes do relatório individual do aluno semestralmente; 

 Criação do Projeto Interventivo Disciplinar: Com-Viver-Com a Diversidade; 

 Manutenção dos projetos: Festa da Família e Festa Junina; 

 Realização da 20ª Revoada de Pipas com a participação de pais, alunos e escolas 

Classes; 

 

 

                Ano 2015 

 

  A Escola Classe 316 N deixa de frequentar a Escola Parque 210/211 Norte; 

     Professores  antigos deixam de fazer parte do quadro funcional da escola; 

    A escola  deixa de atender ao Projeto CDIS; 

 A escola é contemplada com a apresentação da academia Pá Kura, como parte da 

Proposta Pedagógica de 2015 “Os quatro Elementos da Natureza”; 



 

 

36 

 Criação do Projeto Acolhimento e Volta à Calma; 

 Criação do Projeto Recreio Ativo; 

 Manutenção do Projeto Horta Escolar; 

 Manutenção dos projetos: Festa da Família e Festa Junina; 

 Realização da 21ª Revoada de Pipas com a participação de pais, alunos e escolas 

Classes; 

                                                                     Ano 2016 

 

 A Escola passa a ter uma nova distribuição das escolas ao longo da semana; 

 A Escola renova seu quadro de professores recebendo 12 professores novos, entre 

eles, alguns efetivos; 

 A Escola cria a Proposta Pedagógica “Escola Parque Cidadã”; 

 A escola é contemplada com a apresentação do grupo de pesquisa e extensão, do 

curso de dança, do Instituto Federal de Brasília – IFB. 

 Criação do Projeto Acolhimento; 

 Manutenção do Projeto Recreio Ativo; 

 Manutenção dos projetos: Festa da Família e Festa Junina; 

 Realização da 22ª Revoada de Pipas com a participação de pais, alunos e escolas 

Classes; 

 

 

                                                               Ano 2017 

 

 Manutenção dos projetos: Festa da Família e Festa Junina; 

 Realização da 23ª Revoada de Pipas com a participação de pais, alunos e escolas 

Classes; 

 Diversas   reformas e manutenções no espaço físico da unidade 

 

Ano 2018 

 

 Manutenção dos projetos: Festa da Família e Festa Junina; 

 Realização da 24ª Revoada de Pipas com a participação de pais, alunos e escolas de 

origem; 
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 Diversas   reformas e manutenções no espaço físico da unidade 

 

 

 

Ao longo desses anos, a Escola tem promovido mostras de trabalhos artísticos 

realizados por alunos e eventos socioeducativos no âmbito da comunidade escolar com 

apresentações no próprio auditório da escola, abrangendo todas as disciplinas e contando 

com apoio e a participação da comunidade. Destaca-se também a participação em 

concursos de abrangência local e nacional. 

 

Dentre esses eventos pode-se destacar: 

 

 Exposição de alunos e de artistas na nossa “Galeria de Artes da Escola Parque 

210/211 Norte”; 

  Banda  Musical,  Grupo  de  Choro,  grupos  de  dança  e  montagens  teatrais  

Grupo  de Ginástica Olímpica; 

  Exposição de trabalhos de alunos no Museu de Arte de Brasília (MAB-2007); 

 Prêmio MOA de artes plásticas (2007). Com 30 alunos premiados, a escola obteve 

grande reconhecimento e divulgação de seu trabalho na mídia local e internacional.  

Prêmio MELIART de artes plásticas com uso de materiais alternativos (2007). Com 

10 alunos classificados, a escola obteve premiação de alunos e professores com 

reconhecimento e divulgação da mídia local. 

 Reconhecimento da Universidade de Brasília e Faculdade de Artes pela 

preparação de estagiários dos cursos de arquitetura, artes, educação física, 

música e outros na Escola Parque 210/211 Norte e a constante parceria na 

formação desses futuros profissionais em educação; em destaque ao 

Departamento de Música (UNB) pela deferência ao planejamento conjunto com 

nossos professores e o envolvimento com as apresentações semestrais da escola. 

 Participação com trabalhos de leitura nas diferentes áreas: plásticas, musical, 

teatral e educação física de alunos de 1ª a 6ª séries, no concurso viva leitura com 

o projeto “Viver um sonho de Paz”. A partir das atividades desenvolvidas no ano de 

2006; 

 Participação  com  o  projeto  “Sementes  da  Paz”no  concurso  “Minha 
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comunidade Sustentável”, no ano de 2008. 

 Reconhecimento  de instituição  internacional  ao  trabalho  de Grafite e HIP  HOP  

com adolescentes desenvolvido pelo professor Paulo Kauim (2009). 

 Elaboração  e  classificação,  em  2009,  do  Projeto  de  responsabilidade  Social  

junto  à CAESB. 

 Em  2010,  premiação  do  projeto  de  Responsabilidade  Social  da  CAESB.  

Início  da implementação do projeto na Escola. 

 Em  2011,  mais  uma  vez,  a  escola  foi  premiada  com  a  parceria  do  

projeto  de Responsabilidade Social da CAESB. 

 Em 2012 o Projeto Escola Parque Sustentável, patrocinado pela CAESB  tomou 

forma a partir do 2o. semestre, quando ocorreram diversas capacitações dos 

professores e a Escola pode abrir as portas para receber alunos das outras 

Escolas Parque, para conhecer o circuito ecológico, plantar e brincar no eco 

parque o que possibilitou o reconhecimento desses novos parceiros. 

     Em 2014 o Projeto Terça com Arte apresenta:  “Capital Conexão Litoral Jazz 

Dance” 

 Em 2015 apresentação de dança do Projeto: Recreio Ativo; 

 Em 2018, o evento Revoada de Pipas completou  sua 24ª edição, fruto de uma 

experiência que deu certo e que a comunidade escolar abraçou. E neste ano de 

2019, ocorrerá a marcante festividade pelos 25 anos deste evento. 

 

 

 

Dados  de  Identificação 

 

ESCOLA PARQUE 210/211 NORTE 

Endereço: EQN 210/211 Norte 

Endereço Eletrônico: eparque210n@gmail.com 

CNPJ: 00.665.497/0001-67 

 

Direção: Lídia Ribeiro Lutzer. 

Vice Diretor: Augusto Magno Barbosa Marinho de Carvalho. 

Supervisão Pedagógica: Ana Carolina Capucci. 
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Supervisão Administrativa: Luís Cláudio Carneiro.   

Apoio à Direção: Inolávena de Souza Camargo.  

Secretária: Rosana Martins Costa Mello. 

Equipe da Secretaria: Carlos Borges de Oliveira e Keila Boaventura N. Menezes. 

Orientadora Educacional: Luciana Angélica de Azevedo Cariolano. 

Pedagoga: Ana Tereza Ramos de Jesus Ferreira. 

Coordenadoras: Shirlei de Castro, Verônica Maria Salles Aguiar, Cláudia de Ávila Siqueira 

e Teresinha Maria de J. Picolli. 

Coordenadora da Rede Integradora: Verônica Gurgel Bezerra. 

 

Professores Definitivos: Ana Paula Gomes, Antônio Henrique Leopoldo Teixeira 

Gama, Angelina Dias da Silva, Christiane de Noronha, Diogo Giancristóforo Queiroz, 

Elisete Pires chagas, Enri Gomes da Costa, Filipe de Lima Carvalho, Flávia Neiva Ibiapina, 

Francisco do CarmoVieira Freitas, Iane Almeida da Silva, Inolávena de Souza Camargo, 

Isabel Cristina Barbosa de Oliveira, Jaqueline dos Santos Martins,Kênia Cristina Teotônio 

Ricarte,  , Manuela Castelo Branco, Marcos Eduardo S. Diniz, Maria de Jesus Rodrigues 

Werneck Muniz, Maria Lúcia da Silva Aragão B. de Carvalho, Mayara Dourado Montalvão, 

Oswaldo Real Duarte, Ricardo Farias de Souza Filho, Rita de Cássia Muniz Baião, 

Shirlane Maria Ribeiro Braga, Shirlei de Castro, Tiago Luis da Silva Baldez, Verônica 

Maria Sales Aguiar e Verônica Gurgel Bezerra, Wesley Pereira Granjeiro. 

 

Professores Provisórios: Antônio Carlos da Silva Carvalho, Cláudia de Ávila 

Siqueira, Érika Soares Esteves, Guilherme Fabiane F. Chagas, Teresinha Maria de Jesus 

Picolli. 

 

Contrato temporário: Ana Cláudia Mesquita Garcia, Cristina  Karan Toralles, 

Guilherme da Silva Monteiro,  Joaquim Guilherme Araújo Neto, Luana Fonteles, Mari Leoni 

dos Santos, Patrícia M. M. Madureira, Paula Braga Zacharias e Wanderson Rosalves de 

Sousa. 

 

Educador Voluntário Social: Caio Sato Shwantes,  Christia Teles, Cláudia Alves de 

Oliveira, Dinalva Ramos da Silva, Edvone Duarte dos Santos Barreto, Elisangela Leite, 

Gleiziane Cardoso de Oliveira, Hyonohoma Madeira Santos, Isabela Viana da Silva, 

Jackeline dos Santos Pedrosa,  Jéssica de Oliveira Gonçalves Juliana de melo Lima, 
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Larissa Vieira de Queiroz, Leonardo Sousa de Oliveira,  Madalena Bispo Gonçalves, Maria 

de Fátima Ribeiro de Sousa, Maria Onide da Conceição, Mayara Rodrigues Ramos, 

Priscila Batista de Aguiar Pontes, Simone passos de Almeida, Walkiria de Queiroz Matias, 

Yasodhara Dias da Silva. 

 

Portaria: Marly Alves Miranda.  

Segurança Patrimonial: Raimundo Pereira dos Santos, Ednardo G. Oliveira, Paulo 

Henrique Alencar Carvalho e Raimundo Figueiredo Soares. 

Equipe de Conservação e Limpeza: Clelson Nogueira de Souza, Glauciane 

Ferreira Soares, Jane Cléa Ribeiro de Souza, Lenir Marques da Costa Carvalho, Odilon 

Cardoso dos Reis Júnior, Rosa Mirtes Fontes de Oliveira e Sérgio José de Godoi. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A Escola Parque 210∕211 Norte atende alunos de 04 Escolas Classes ligadas 

a Regional de Ensino do Plano Piloto (Escolas da Rede de Educação Integral).   Cada uma 

possui características físicas, econômicas, sociais, culturais próprias, que demanda por 

parte da Escola Parque um olhar pedagógico e administrativo criteriosos. 

 

Segue abaixo o quadro de atendimento do ano de 2019.     

 

 

QUADRO GERAL DE ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 

 

ESCOLAS DA 

REDE DE 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

TURNO DE 

ATENDIMENTO 

QUANTIDADE DE ALUNOS 

ATENDIDOS 

Escola Classe 405 

Norte 
Vespertino 114 

Escola Classe 411 

Norte 
Matutino 133 

Escola Classe 

Aspalha 
Matutino/ Vespertino 211 

Escola Classe  

RCG 
Matutino/ Vespertino 84 
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Gráfico por quantitativo de alunos 

 

 

No ano letivo de 2017 a Escola Parque teve uma nova proposta de atendimento, 

visando cumprir as orientações da Regional de Ensino quanto à implantação do ensino 

integral através do Projeto Federal Novo Mais Educação. 

Com isso, as escolas que eram atendidas uma vez por semana passam durante 

toda a semana, de segunda à sexta-feira. Essa proposta visou primeiramente ampliar a 

carga horária dos alunos do integral para 10 horas diárias e 50 horas semanais. Desta 
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forma, 25 horas são destinadas à permanência dos alunos na Escola Parque, sendo 07 

horas de oficinas do Novo Mais Educação, 08 horas de aulas de Artes (Música, Teatro, 

Artes Visuais) e Educação Física e 10 horas semanais destinadas à promoção à saúde. 

Essa proposta nos trouxe um novo desafio para a escola no sentido de nos 

reorganizarmos estruturalmente e pedagogicamente para atender os alunos com vistas à 

proposta de educação integral. Buscou-se repensar o uso dos espaços da escola para 

organizar as oficinas e atividades oferecidas aos alunos, sobretudo às atividades de 

promoção à saúde. 

A princípio, pensando nos espaços, constatou-se dificuldade para organizar um 

espaço de refeitório para que pudessem atender todos os alunos, uma vez que o espaço 

do refeitório não atende a demanda de alunos atendidos neste ano letivo. Também se 

encontra dificuldade em adaptar espaços apropriados para o momento de descanso dos 

alunos. 

Questões como a logística de servir o almoço, preocupação com a saúde das 

crianças no tocante à intolerância ou alergia alimentar também permeiam a proposta de 

implantação do ensino integral na unidade escolar. 

Em nosso corpo discente temos alunos indígenas e alunos que vivem em 

invasões, ambos os casos demandam da escola um olhar diferenciado, no sentido de 

garantir a esses estudantes uma educação de qualidade. Em face  do exposto, é 

fundamental o trabalho articulado entre as unidades de ensino. Este ano buscamos 

ampliar e aprofundar  o elo entre as escolas. 

Não podemos deixar de citar a importância da construção de um vestiário na EP's, 

com armários e chuveiros, pois nossos alunos realizam atividades físicas e logo depois 

vão para a escola de origem sem tomar banho ou trocar de roupa. Isso nos traz bastante 

preocupação sobre o bem estar destas crianças.  

Uma das grandes preocupações da Escola Parque é quanto à integração e 

socialização entre os alunos, uma vez que os alunos são de contextos sociais diferentes, 

já que 02 Escolas da Rede de Educação Integral se localizam no Plano Piloto e 02 

Escolas da Rede de Educação Integral são escolas mais afastadas. São crianças com 

aspectos culturais, afetivos, sociais, financeiros e históricos diferenciados, que convivem 
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no mesmo espaço educativo e nos traz à escola o desafio de educar para a diversidade e 

inclusão social. 

Outra preocupação, a qual deu origem ao tema Norteador da EP são  os conflitos 

entre os alunos, todas as ações ao longo do ano de 2019 estão voltadas para trazer a 

cultura de paz para a escola 

A Escola Parque enfrenta dificuldades em adequar o calendário escolar no 

atendimento das quatro Escolas da Rede de Educação Integral e também promover 

reuniões com as mesmas, já que cada Escolas da Rede de Educação Integral tem suas 

especificidades. Para este ano de 2019, houve uma articulação que nos permitiu 

estruturar um calendário sem choque de data, possibilitando um melhor atendimento à 

nossa comunidade escolar. 

A Inclusão Educacional impõe mudança de atitudes e rupturas sobre a prática que 

incide no processo de ensino-aprendizagem. Para que isto seja possível faz-se 

necessário um trabalho integrado e articulado entre professores, família e aluno. A 

Escola sente necessidade de uma participação mais efetiva dos pais no tocante ao 

acompanhamento e desenvolvimento do aluno na escola, uma vez que no atual contexto 

a Escola Parque tem uma parte fundamental na formação integral do aluno e necessita 

contar com o apoio e a presença efetiva dos pais para que essa formação não seja 

prejudicada. Atendemos hoje cerca de 17 alunos com deficiência, dois deles são 

cadeirantes, em nossa escola, hoje a maior dificuldade é o quantitativo de Educadores 

Sociais Voluntários da educação especial, pois nossos alunos são dependentes e 

precisam de apoio individualizado para desenvolverem a autonomia. Quanto as 

dificuldades arquitetônicas, a escola é plana, as salas de aulas são amplas e um 

banheiro adaptado. 

Além disso, existe a constate  necessidade de conscientizar os pais quanto à 

proposta de educação integral no sentido destes compreenderem o funcionamento da 

escola e viabilizaram a continuidade do trabalho de ensino integral no seu contexto 

familiar. Aproveitamos  o dia temático para fazer esclarecer dúvidas dos pais quanto ao 

atendimento oferecido aos seus filhos, pois como dito anteriormente, enfrentamos a 

dificuldade de  trazer a comunidade para nossa escola, pois muitos moram longe e são 

de baixa renda o que dificulta a locomoção. No entanto, no ultimo  dia letivo temático 

tivemos a grata surpresa de um quantitativo expressivo de pais, após a reunião com a 
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direção os pais puderam dialogar com a equipe de professores que atendem seu filho, 

dirimindo dúvidas e ainda fizeram um tour pela escola conhecendo nosso espaço físico. 

Outro ponto crucial é a reorganização da prática docente, no sentido de que os 

professores diante da necessidade de atender os alunos em maior número de aulas, do 

que nos anos anteriores, precisa flexibilizar e reestruturar o fazer pedagógico pensando 

na permanência do aluno na escola e a preocupação de formação plena do mesmo. 

Vale ressaltar que para a proposta de ensino integral funcionar é imprescindível 

que a Escola Parque busque favorecer condições efetivas de diálogo com as Escolas da 

Rede de Educação Integral, fomentando um processo de trabalho em equipe e em 

parceria, para que a colaboração entre todas as unidades de ensino flexibilize a 

promoção de uma educação de qualidade. 
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 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A Escola Parque 210∕ 211 Norte, enquanto instituição social educadora tem como 

principio ética a fomentação de valores relevantes, tais como, a tolerância, a igualdade, o 

respeito, a liberdade, a responsabilidade e a honestidade, na formação do aluno 

enquanto cidadão. 

Diante disso, a Escola Parque 210/211 Norte procura  desenvolver  um  papel 

fundamental na preparação de sujeitos críticos e participativos, baseando-nos em 

princípios de cidadania, de experimentação e produção de conhecimento, aliado a 

possibilidade de convivência num ambiente de diversidade cultural e social. 

 . 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  E 

ADMINISTRATIVAS 

 

 Segundo Saviani em sua definição sobre os princípios Norteadores de uma Proposta 

Pedagógica; “[...] só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto sob a 

condição de se distinguir a democracia como possibilidade no ponto de partida e 

democracia como realidade no ponto de chegada.” (1982, p. 63). 

 A abordagem da Proposta Pedagógica da Escola Parque 210/211 Norte fundamenta-

se nos princípios que orientam a escola democrática, pública e gratuita: 

 Igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 

 Qualidade para todos; 

 Gestão Democrática nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira; 

 Valorização do educador; 

 Formação continuada dos profissionais da Educação; 

 Liberdade para aprender, ensinar, pesquisar de acordo com a Legislação Vigente; 

 Divulgação da arte e da atividade física como  saberes  direcionados  para  uma 

intencionalidade definida coletivamente; 

 Formação de uma consciência crítica dos  alunos,  objetivando  um  crescimento 

harmonioso onde a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito sejam 

pautados em princípios democráticos e solidários a fim de que a escola cumpra a sua 

função de formar cidadãos capazes de exercitar a cidadania em sua plenitude. 

 Desenvolvimento de um olhar sistêmico que se orienta nos princípios estéticos da 

sensibilidade, da criatividade, do movimento e da diversidade de manifestações artísticas 

e culturais. 

 Incentivo às práticas pedagógicas onde as variadas ações  se complementam  num 

processo contínuo de ensino. 

 Baseada no princípio participativo a  Escola  é  estruturada  no  tripé  pedagógico, 

administrativo e disciplinar, gerando um ambiente propício à aprendizagem, a socialização 

e ao bem estar. 

 A efetivação de intercâmbio entre as áreas administrativas e pedagógicas dentro 

da escola e também entre Escola Parque e Escolas da Rede de Educação Integral a fim 

de promover a troca de informação e o registro de dados, facilitando a interação e a 

racionalização das diversas rotinas escolares. 
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 Prática  Pedagógica  apoiada  em  pesquisas  de  novos  métodos  de  ensino,  e  

em experiências específicas de cada uma das áreas, almejando sempre tornar a Escola 

Parque um centro de referência e excelência em Artes e Educação Física. 

 Formação de um corpo discente formado por indivíduos interpretativos, o que leva a 

uma visão crítica e estética, auxiliando a leitura, expressão e na produção artísticas 

construídas pela escola. 

 Ludicidade,    criatividade    e    imaginação    como    elementos    do    processo    

de ensino/aprendizagem. 

 Cooperação  nas  atividades  lúdicas,  esportivas  e  em  jogos  adaptados,  de  

maneira formal ou informal sempre com enfoque na socialização. 

 Regras  de  conduta  e  convivência  entre  os  integrantes  da  comunidade  

escolar, estabelecidos coletivamente. 

 Trabalhando questões como, gênero (divisão entre meninas e meninos nas aulas e 

nos elementos da cultura corporal), a constituição da sexualidade (corpo, saúde, 

preconceitos e discriminações), violência (drogas, pobreza e gangues) nas aulas de 

Educação Física. 

 Facilitação da aquisição do conhecimento através de atividades lúdicas 

pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento global do aluno, propiciando 

condições de aprendizagem frente às necessidades educacionais especiais de 

cada aluno. 
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OBJETIVOS 

 

 

GERAL 

 

 Aplicar  o  currículo  de  Educação  Física  e  de  Artes  de  1º  ao  5º  anos  do  Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais - da Rede pública de Ensino do Distrito Federal, e 

desenvolver os temas transversais seguindo orientação do Currículo em Movimento da 

Educação Básica. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Promover o desenvolvimento integral do aluno nas dimensões social, estética, 

visual, teatral, musical e literária, proporcionando o fazer artístico, a leitura estética e a 

contextualização histórica da arte; 

 Contribuir  para  a  formação  do  cidadão  crítico  e  participativo,  capacitado  para 

transformar o seu meio de forma harmônica, autônoma, responsável, solidária e 

respeitosa. 

 Promover  a  socialização  e  o  respeito  à  diversidade  incentivando  a  

convivência cooperativa de forma igualitária e harmônica, utilizando o diálogo como forma 

de mediar conflitos, a fim de prepará-lo para lidar com frustrações, reconhecer limites, 

elaborar e participar das soluções dos mesmos. 

 Promover intercâmbio efetivo entre as áreas administrativas e pedagógicas dentro 

da escola e também entre Escola Parque e Escolas da Rede de Educação Integral a fim 

de promover a troca de informação e o registro de dados, bem como a socialização, 

facilitando a interação e a racionalização das diversas rotinas escolares. 

 Buscar a interdisciplinaridade no trabalho pedagógico; 

 Respeitar e valorizar as diferenças culturais e das relações Étnico-Raciais, bem 

como, o ensino de História e cultura Afro-Brasileira e Africana; 

 Fortalecer as relações interpessoais dos integrantes da Instituição 

 Adotar um processo de Avaliação Institucional continuado de acordo com as  

Diretrizes de Avaliação Educacional de 2014. 
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 Desenvolver,  nas  aulas  de  Educação  Física,  conhecimentos  relativos    a  cultura 

corporal, tais como: corpo e estética, espetacularização, ludicidade e lazer. 

 Ter  uma  atuação  nas  aulas  de  Educação  Física  ancorada  numa  intervenção  

da corporeidade, do movimento humano e dos valores regionais. 

 Articular, nas aulas de Educação Física, a cultura corporal com demandas que se 

desenvolvem nas múltiplas dimensões da vida: social, econômica, afetiva e cognitiva. 

 Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, aos 

alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, por meio do atendimento e 

trabalho especializado desenvolvido pelo corpo docente. 

 Gerir com responsabilidade os recursos públicos; 

 Publicizar todas as prestações de contas de unidade, bem como aprová-las junto ao 

Conselho Escola; 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 Para fundamentar as ações da Escola Parque 210∕211 Norte no ano de 2019, a 

mesma ampara-se na Constituição da República, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB, no Currículo em Movimento da Educação Básica, nas Diretrizes de 

Avaliação, no Regimento e PP Carlos Mota, no Regimento Interno Escolar. 

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, diz que a proposta pedagógica é um 

documento de referência. Por meio dela, a comunidade escolar exerce sua autonomia 

financeira, administrativa e pedagógica. A  presente Proposta  Pedagógica acredita na 

efetiva participação da comunidade, na descentralização do poder, na autonomia e no 

pluralismo de ideias. 

 A Escola Parque é o lugar de encontro de pessoas de origens, crenças e valores 

diferentes o que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades aflorando a 

oportunidade de trabalharmos com os eixos transversais do novo Currículo da SEDF – 

Currículo em Movimento da Educação Básica. São eles: 

 Educação para a Diversidade: no qual podemos trabalhar a compreensão de 

fenômenos sociais, tais como: discriminação, racismo, sexismo, homofobia, entre outros. 

  Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos: no qual podemos trabalhar 

os direitos. 

 Educação para a  Sustentabilidade:   no qual   podemos trabalhar   a  produção e 

consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, ética 

global, dentre outros. 

 Na Escola Parque, por sua natureza, a maioria das atividades desenvolvidas com 

os alunos é prática. Tais atividades são avaliadas ao longo dos bimestres, normalmente 

tendo como resultado a exposição ou mostra dos trabalhos efetivados. A Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF entende, em suas novas Diretrizes de 

Avaliação, que na avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher, apreciar 

e avaliar o que se ensina e o que se aprende. 

 Seguindo as diretrizes avaliativas da SEEDF, na EP 210/211 Nor te  “avaliar 

para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se”. 

 A Escola Parque é privilegiada ao exercer o papel de sociointegradora, ampliando 

o espaço e o tempo educacionais e oferecendo o acesso à cultura, as artes e a 

educação física aos estudantes que por aqui passam. Na Escola Parque comungamos da 

percepção na qual Carlos Mota defende que é, reconhecer os alunos em sua 
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integralidade, como seres humanos, afetivos, cognitivos, físicos, sociais, históricos, éticos 

e estéticos. 

 O Regimento Interno Escolar “[...]constitui documento orientador às praticas que 

permeiam o cotidiano escolar e representa a consolidação das diretrizes relativas a 

organização e funcionamento das instituições educacionais da rede pública de ensino 

do DF.” 

 No TÍTULO IV – Da Formação Complementar e Inter complementar. CAPÍTULO II – 

Da Inter complementaridade - Das Escolas Parque: 

 

Art. 282. O computo da frequência escolar dos alunos matriculados nas 

instituições educacionais de Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais, que 

forem tributárias das Escolas Parque, deverá considerar o somatório da carga 

horária desenvolvida em ambas as instituições educacionais. Art. 283. A 

frequência dos alunos matriculados nas instituições educacionais tributárias é 

obrigatória nas Escolas Parque. Art. 284. O rendimento e a frequência dos 

alunos matriculados Anos/Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental nos 

componentes curriculares de Arte e de Educação Física serão bimestralmente 

repassados as instituições educacionais tributárias. 

 

 Outros princípios que Norteiam o trabalho desta unidade são os elencados na 

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo Integral nas Unidades 

Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a saber 

 

Para possibilitar aos estudantes a ampliação das oportunidades e, 
consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de 
concretização dos fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo 
em Movimento da Educação Básica da SEEDF, a Educação Integral apresenta 
como princípios: integralidade, intersetorialidade, transversalidade, diálogo escola-
comunidade, territorialização, trabalho em rede e convivência escolar. (DISTRITO 
FDERAL, 2018b, p. 14) 

 

 A Portaria nº 279 de 19 de setembro de 2018 que institui  a Política de Acolhimento 

e Atendimento de Estudantes Indígenas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

também Norteia a nossa PP quando preconiza  

 

Art. 7º O processo de escolarização de Estudantes Indígenas deve ser realizado no 
âmbito da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e fundamentado nos 
seguintes princípios: 
I - preservação e fortalecimento dos costumes dos Povos Indígenas, das suas 
formas próprias de organização social, dos seus valores simbólicos, tradições, 
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conhecimentos e processos de constituição de saberes e de transmissão cultural; 
afirmação de suas identidades étnicas; recuperação das suas memórias; 
protagonismo histórico e valorização das suas línguas, observando as 
especificidades de cada povo; 
II - garantia de respeito à diversidade étnica e cultural e da não discriminação; 
III - fortalecimento do controle social, por meio do diálogo com o Conselho Indígena 
do Distrito Federal, respeitando a Convenção n° 169 sobre Povos Indígenas e 
Tribais, adotada na 76ª Conferência Internacional do Trabalho da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), em 1989; 
IV - reconhecimento das epistemologias indígenas no processo de construção e 
troca de saberes; 
V - diálogo com a família e comunidade étnica visando aproximá-las, por meio do 
incentivo à participação em ações desenvolvidas pela e na Unidade Escolar, bem 

como garantindo representações em instâncias deliberativas. (DISTRITO FDERAL, 

2018c) 
 
 

 Buscamos contribuir para o desenvolvimento integral dos estudante de forma plena, 

crítica e sensível através das Artes (Visuais, Cênicas e Musicais) e da Educação Física. 

Buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas com equilíbrio entre os 

aspectos cognitivos, psicomotores, afetivos e sociais. 

 Enfim, a EP 210/211 Norte procura 

 

ampliar tempos, espaços e oportunidades de ensino e aprendizagem  aos 
estudantes da Rede Pública, por meio da oferta de atividades pedagógicas, 
culturais, artísticas, técnico-científicas e esportivas relacionadas às áreas do 
conhecimento, concepções e eixos transversais do Currículo da Educação Básica, 
bem como contribuir com a formação de cidadãos para o mundo do trabalho, na 
perspectiva da Educação Integral, em jornada ampliada de 8 e 10 horas de trabalho 
pedagógico efetivo (DISTRITO FEDERAL, 2018b, p.17) 

 

 Com o objetivo de 

contribuir para a formação integral dos estudantes mediante atividades pedagógicas 
que valorizem a integralidade humana, que os preparem para o  mundo do trabalho, 
para o prosseguimento a níveis de estudos posteriores, com base em valores como 
respeito às diferenças, companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade, 

perseverança (DISTRITO FEDERAL, 2018b, p.18) 
. 
 

 Nesse sentido, orientamos a nossa prática pedagógica, em busca da construção de 

uma sociedade justa e igualitária. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

A Escola Parque 210/211 Norte, localizada na zona urbana de Brasília, à EQN 

210/211 Norte, atende hoje a alunos do Ensino Fundamental, segunda etapa da 

Educação Básica, do 1º ao 5º anos. Sua estrutura conta com: 

 Quatro Salas de Artes Visuais; 

 Quatro Salas de Artes Cênicas/Teatro; 

 Quatro Salas de Música (sendo uma sala no  Teatro de Arena); 

 Um Depósito de Materiais de Música; 

 Um Sala/Espaço de Leitura; 

 Uma Sala para Professores; 

 Uma Sala de Coordenação e Reunião dos Professores; 

 Um Laboratório de Informática; 

 Um Auditório; 

 Duas Quadras de Esporte; 

 Um Campo de Futebol Society; 

 Um Pátio Interno Coberto; 

 Uma Sala de Dança; 

 Uma Sala de Ginástica; 

 Cantina; 

 Uma Secretaria; 

 Uma Sala para o Setor Administrativo; 

 Uma Sala para Direção e Vice Direção; 

 Uma Sala para a Coordenação Pedagógica; 

 Uma Sala para Orientação Educacional e Atendimento ao Aluno; 

 Uma Sala de Apoio ao Ensino Especial; 

 Seis Banheiros comuns e Um  Banheiro Adaptado para pessoas com necessidades 

especiais; 

 Banheiros Feminino e Masculino para Professores; 

 Banheiros Feminino e Masculino para Funcionários. 

 Cozinha para Funcionários; 
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 Área Verde para Horta; 

 Um Parque Ecológico; 

 

 

ATENDIMENTO DA ESCOLA PARQUE 210/211 NORTE 

 

 A Escola Parque 210/211 Norte atende alunos de 1º ano ao 5º ano em dois turnos, 

matutino e vespertino, com 5 horas de funcionamento em cada turno. 

 O dia letivo fica assim distribuído: 

 

MATUTINO 

 

 Acolhida – 8h00m às 8h10min 

 

 1ª AULA – 8h10 min às 9h30min 

 

 Lanche/Recreio – 9h30min às 10h 

 

 2ª AULA –10h às 11h15min 

 

 Promoção à saúde – 11h15min as 13h00min 

 

 

 VESPERTINO 

 

 Acolhida – 13h às 13h10m 

 

 Promoção à Saúde – 13h10min às 14h00min 

 

 1ª AULA – 14h00m às 15h30min 

 

 Lanche/Recreio – 15h30min às 16h 
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 2ª AULA – 16h às 17h30min 

 

 Promoção à saúde 17h30m às 18h (Transporte escolar) 

 Todos os alunos dos 1º ao 5º anos comparecem a este estabelecimento de ensino 

no decorrer da semana no turno contrário ao atendimento realizado na escola classe, de 

origem. No momento esta Unidade de Ensino atende em média 533 alunos distribuídos 

entre o turno matutino com cerca 270 alunos e vespertino com aproximadamente 263 

alunos. Todas as turmas têm aulas diárias de artes visuais, teatro, música, educação física 

e a parte de promoção à saúde que inclui almoço descanso e transporte. As turmas da 

Escola Parque são definidas no inicio do ano, sendo distribuídas em quatro equipes. Cada 

equipe recebe uma cor e quatro turmas, denominadas A, B, C e D. E essas turmas 

passarão pelas quatro disciplinas. 

 

 

 

QUADRO DE EQUIPES 
 

 

EQUIPE AMARELA EQUIPE VERMELHA 

Artes 
Visuais 

Educação 
Física 

Música Teatro 
Artes 

Visuais 
Educação 

Física 
Música Teatro 

Paula 
 

Wanderson 

Ana Paula 
 

Angelina 

 

Elisete 

 

Diogo 

 
 
 

Flávia 
 

Guilherme 

Rita 
 

Cristina 

 
Henrique 

 
Antônio 
Carlos 

Maria Lúcia 
 

(Carência) 

Joaquim 
 

Luana 

EQUIPE VERDE EQUIPE AZUL 

Artes 
Visuais 

Educação 
Física 

Música Teatro 
Artes 

Visuais 
Educação 

Física 
Música Teatro 

Isabel 
 

Wesley 

Oswaldo 
 
 

Francisco 

Patrícia 
 

Mayara 

Manuela 
 
 

Kenya 

Iane 
 
 

Christiane 

Ana Claúdia 
 
 

Thiago 

Jaqueline 
 
 

Marcos 

Filipe 
 
 

Erika 
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QUADRO DE ATENDIMENTO DENTRO DAS LINGUAGENS 

 

A Escola Parque recebe ao longo da semana quatro Escolas da Rede de 

Educação Integral atendendo aproximadamente 505 alunos, distribuídos entre o turno 

matutino e vespertino, conforme tabela abaixo: 

 

Quadro Geral de Escolas da Rede de Educação Integral 

 

ESCOLAS DA 

REDE DE 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

TURNO DE 

ATENDIMENTO 

QUANTIDADE DE 

ALUNOS 

Escola Classe 405 

Norte 
Vespertino 114 

Escola Classe 411 

Norte 
Matutino 133 

Escola Classe 

Aspalha 
Matutino/ Vespertino 211 

Escola Classe 

RCG 
Matutino/ Vespertino 84 
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            A Escola Parque 210/ 211 Norte conta com o apoio de uma Orientadora 

Educacional devidamente habilitada, com estrutura de um espaço específico, que 

auxilia na sistematização de atendimentos aos alunos (as), pais, professores e equipes 

pedagógicas para garantir melhor desempenho do aluno no processo ensino 

aprendizagem, maior integração da família na escola como parceira e aliada para o 

sucesso dos (as) filhos (as) / alunos (as), e busca da minimização dos problemas que 

afetam diretamente o desenvolvimento educacional e formativo dos educandos. 

Temos ainda o apoio de uma Monitora que nos auxilia com as seguintes 

atribuições: orientar e acompanhar os alunos na hora do recreio, realizar 

procedimentos necessários à higiene dos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE), auxiliar o professor regente no cuidado com os alunos, sempre que 

se ausentar da sala de aula, acompanhar e supervisionar os alunos no parque, no 

pátio, em atividades de educação física e eventuais passeios extraclasses. 

Em 2014 a Escola Parque da 210/211 Norte fez jus ao Educador Social.  O 

mesmo tem como finalidade dar suporte às atividades de Educação Integral nas 

Unidades Escolares. Ele atua diretamente com os estudantes, dando o apoio 

necessário as suas necessidades educativas, bem como, o auxilio aos professores 

regentes. Os educadores sociais auxiliam durante o recreio, na entrada ou saída dos 

alunos, auxiliam o professor regente no cuidado com os alunos, sempre que se 

ausentar da sala de aula, acompanham e supervisionam os alunos no parque, no 

pátio e passeios. 

O Espaço de Leitura da Escola Parque conta com um acervo voltado para as 

atividades da Escola Parque focando artes, cultura, educação física, ciências, história, 

livros infanto- juvenis e de pesquisa, revistas atuais e gibiteca. Este espaço 

complementa o trabalho pedagógico e cultural realizando empréstimo de livros e 

dando continuidade ao projeto de incentivo à leitura a todos os alunos. Tem 

disponibilidade de um professor readaptado atendendo aos alunos, professores e 

comunidade escolar. 

No espaço de nossa pequena galeria o aluno terá oportunidade de 

experimentar as diferentes leituras da obra de arte, tanto no exercício do olhar e da 

crítica, como também nas possibilidades de produção, montagem e monitoramento em 

exposições.  Nosso intuito é contribuir para a formação estética de nosso aluno e para 

a formação de público em exposições. 
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A coordenação pedagógica é realizada no turno contrário ao da regência de 

classe as terças, quartas e quintas-feiras da seguinte forma: nas terças-feiras o 

trabalho do grupo de professores se dá com a equipe pedagógica e 

consequentemente entre os setores e equipes de professores (Artes Cênicas, Música, 

Artes Visuais e Educação Física) oportunizando a integração de projetos e nas 

quartas-feiras, ocorrem às coordenações gerais, reunião de todos os professores com 

a equipe gestora onde são tratados assuntos relevantes da nossa prática e questões 

coletivas, nas quintas-feiras ocorrem às coordenações individuais e cursos e nas 

segundas e nas sextas-feiras as coordenações são externa. 

O papel do coordenador pedagógico, a partir do ano de 2009 foi revisto e 

continua sendo solicitado pelo grupo de professores sempre no sentido de 

disponibilizar recursos para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula, que nos 

últimos anos busca um constante crescimento. Seu trabalho é focado no planejamento 

anual do grupo e na discussão com os professores das estratégias de aula para 

conseguir com que os alunos tenham um melhor aproveitamento. A equipe 

pedagógica conta com a supervisão e os quatro coordenadores, dois em cada turno, 

para programar ações pedagógicas e aperfeiçoamento da prática diária, como 

também estimular a participação dos professores em cursos de formação continuada e 

contribuir para um efetivo diálogo entre os segmentos da comunidade escolar. 

Frequentemente, no entanto, os coordenadores atendem turmas de professores que 

se encontram de atestado ou abono, o que interfere diretamente na qualidade do 

atendimento pedagógico. A frequência e avaliação e reprovação por se tratar de uma 

escola de Artes e Educação Física, que complementa o currículo dos alunos de outras 

escolas, não possuem índices que se fazem relevantes, no presente, em nosso 

trabalho. Os indicadores de desempenho por turma são bastante favoráveis e os 

índices de alunos infrequentes até 2015 foram perto de zero. 

 A Escola Parque por sua natureza artística e cultural oportuniza aos alunos 

passeios externos a Museus, Centros Culturais, Clubes, T eatros e P arques 

possibilitando uma diversidade e riqueza de saberes. 

No ano de 2017 com a implantação da educação integral a Escola Parque passa a 

oferecer aos alunos oficinas dentro do Projeto Novo Mais Educação. Pela proposta, as 

oficinas buscam oferecer aos alunos atividades dentro dos macro campos: lazer, 

esporte e cultura. 
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 A Escola Parque 210/211 Norte vem desenvolvendo oficinas dentro deste macro-

campos, da seguinte forma: Práticas Artes Visuais, Iniciação Musical e Atletismo. Desta 

forma, os professores estarão desenvolvendo atividades dentro dessas oficinas com 

vistas ao desenvolvimento integral dos alunos. Tendo em vista ao tempo de 

permanência dos alunos na escola a proposta de realizar tais oficinas baseia-se no 

princípio de fomentar aos alunos condições de ensino lúdico e prático, buscando 

flexibilizar a organização do tempo e do espaço escolar no sentido de atender os 

alunos de uma maneira prazerosa e significativa. Além disso, também serão 

desenvolvidas atividades voltadas à promoção à saúde. Para isso a escola construiu 

um projeto que Norteia o trabalho com esse tema no cotidiano da escola durante todo o 

ano letivo. 

 Desde 2003 todas as escolas públicas do Distrito Federal são inclusivas, nesse 

sentido até o ano passado a nossa unidade contava com o apoio de uma sala de 

recursos, mas isso se configurava como duplicidade de atendimento, pois o mesmo 

atendimento era oferecido na escola de origem, desta forma, nos adequando a 

legislação vigente a sala de recursos desta unidade foi extinta. 

 Por outro lado, passamos a contar com uma pedagoga cujo trabalho é definido 

pela Orientação Pedagógica do Serviço Especializada de Apoio a Aprendizagem   

 

O serviço atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a 

conscientização de funções, papeis e responsabilidades dos atores da escola, 

principalmente, professores e gestores, bem como no apoio à equipe escolar, 

favorecendo a apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e 

habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das práticas educativas  

Assim, de acordo com as reflexões acima desenvolvidas, propõe-se que a 

atuação das EEAA seja pautada por três grandes dimensões de trabalho, que 

não devem acontecer de forma estanque como se fossem uma sucessão de 

etapas hierarquizadas, mas devem ser desenvolvidas concomitantemente, 

articuladas dialeticamente ao  longo da atuação das EEAA. A seguir, essas três 

grandes dimensões serão apresentadas e comentadas: • Mapeamento 

institucional das instituições educacionais. • Assessoria ao trabalho coletivo dos 

professores. • Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. 

(DISTRITO FEDERAL, 2010, p. 66). 

 

 Convém lembrar que o trabalho pedagógico se desenvolve sobre três pilares: 

professor, estudante e família. Nesse sentido, buscamos sempre fazer atividades em 
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nossa escola que envolvam a família, pois este representa uma dos nossos maiores 

desafios, como dito anteriormente, trazer os pais  e ou responsáveis até a EP. Tendo 

em vista a  natureza do nosso trabalho e a distância entre a nossa unidade e a 

residência deste, muitos não comparecem as nossas reuniões/festividades. Isso só 

fortalece o nosso desejo de estreitar os laços com a  família e envolver cada vez as 

famílias em nosso trabalho.  

 Nessa linha de pensamento desenvolvemos no nosso tema Norteador para o ano 

de 2019, a seguir 

 

TEMA NORTEADOR 2019 

“SEMEANDO VALORES, SENTIMENTOS E EMOÇÕES” 

Semear significa lançar sementes na terra para germinar; buscar resultados, colher; 

derramar aqui e ali, espalhar; propagar, alastrar; preencher com; encher; ser motivo de; 

criar a partir de; promover; produzir, etc. 

 A dança e partilha das letras de “SEMEAR” nos remete para outras palavras: AR, 

essência da vida; SER, essência da própria existência; AME, condição para a felicidade; 

MAR, representa a imensidão, o infinito. 

 A verdadeira educação deve simultaneamente preencher o indivíduo com 

conhecimento e o coração com virtudes. Essas virtudes devem ser trabalhadas, 

estimuladas e desenvolvidas no ser humano. A parceria entre escola e família passa a ser 

fundamental nesse processo, não apenas para a aquisição de conhecimentos, mas na 

formação de caráter e desenvolvimento de virtudes, valores humanos, como compreensão, 

amor, bondade, alegria, amizade, paz interior, perdão, esperança, gentileza, gratidão, 

solidariedade, humildade, empatia, acolhimento, cooperação, verdade, tolerância, 

paciência, respeito, aceitação, responsabilidade, honestidade, discernimento, dignidade, 

lealdade, dentre tantas outras virtudes e sentimentos. 

 Apesar do grande avanço tecnológico que a humanidade conseguiu atingir, 

podemos perceber que nosso verdadeiro avanço foi externo, porque internamente estamos 

estagnados, ainda resolvendo nossos conflitos com guerras, bombas e mortes. O que 

fazer? Há muito que se fazer! Para haver paz no mundo é preciso haver paz dentro das 

pessoas. Para haver paz dentro de nós é preciso desenvolver virtudes, valores humanos, 

lapidando nossos defeitos e semeando positivismo. Deste modo temos a garantia de que a 
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inteligência, o conhecimento intelectual será usado de maneira altruísta, para o bem da 

humanidade.  

 Em nosso universo escolar da Escola Parque 210/211 Norte, contabilizamos 

dezenas de casos de agressão entre os nossos alunos. São inúmeras agressões físicas e 

verbais. Não podemos e não devemos ficar de braços cruzados diante dessa situação.  E 

mais, se continuarmos fazendo o que sempre fizemos, vamos receber o que sempre 

recebemos, é preciso fazer algo diferente para termos um resultado diferente. 

 Podemos transformar essa realidade trabalhando incansavelmente os valores 

humanos e a cultura da paz em nossa Escola Parque e, essencialmente, em parceria com 

as famílias de nossos alunos. Não podemos nos contentar com ideias que foram jogadas 

ao vento e se perderam, com a justificativa de que não deram certo ou que já tentamos 

uma vez e que não obtivemos o resultado esperado. Somos capazes, cada profissional, na 

sua maneira, de trabalharmos a conscientização e a importância dos valores humanos. 

Esses ensinamentos praticamos com os nossos filhos, inseridos  dentro de nossa família.  

Não existe uma receita mágica para alcançarmos um resultado positivo. O caminho 

se chama VIVÊNCIA. Através da vivência poderemos trabalhar os valores com nossos 

alunos. O aconselhamento e a busca pela conduta pacífica é o que almejamos. Juntos 

temos força para modificar essa realidade. Somos pequenas peças de um grande quebra-

cabeça, mas com tolerância, paciência, discernimento, sabedoria e dedicação podem 

trilhar por um caminho novo e sonhar com um horizonte digno para os nossos alunos. 

 O que são valores humanos?  

É o mesmo que virtudes humanas, como bondade, perdão, humildade, sabedoria, 

honestidade, gratidão, etc. 

 Por que valores humanos?  

Apesar de toda a evolução científica e tecnológica, a humanidade carece de uma 

ressignificação de suas atitudes e retomar seus valores éticos, morais e afetivos.  

Qual o problema do mundo?  
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Dizem que o mundo vive cheio de problemas. Para melhorar o mundo é preciso 

melhorar o homem. Para melhorar o homem é preciso desenvolver e trabalhar seus 

valores, suas atitudes e seus sentimentos. Pessoas melhores fazem o mundo melhor! 

 Como consertar o mundo? 

 Era uma vez um pai que estava trabalhando, e o filho de sete anos chegou e disse: 

–  Pai, vamos brincar?  

E como o pai estava precisando de tempo para terminar um trabalho, teve a ideia de 

pegar um mapa do mundo, rasgá-lo em pedaços e pedir que o filho montasse. Depois que 

isso fosse feito, o pai ai brincar com o filho. Porém,  ele pensou que o menino fosse 

demorar umas duas horas ou três horas para fazer isso. 

Para a surpresa do pai, após uns quinze minutos o menino volta com o mapa 

montado certo. O pai, surpreso, disse: 

–  Filho, você não sabe como é o mundo, como você conseguiu montar o mapa todo 

certinho e tão rápido? 

 E o filho respondeu: 

 –  Pai, eu não sei como é o mundo, eu ainda não aprendi isso na escola, mas eu sei 

como é o homem. Do outro lado do mapa que o senhor me deu tinha a figura de um 

homem. Eu fui consertando o homem e acabei consertando o mundo. 

 

                                                                                           Autor Desconhecido. 

 

 Qual a lição dessa história? 

 Para consertar o mundo temos que consertar o homem, para consertar o homem, 

ele deve desenvolver valores humanos e suas virtudes. Podemos trabalhar com simples 

citações, metáforas e histórias que tenham um significado enriquecedor e que sirvam de 

exemplo em nosso dia a dia e que possam       integrá-las no convívio de nossos alunos. 

Trabalhar com emoções sempre é um desafio, mas somos capazes de alcançar objetivos e 

relacionarmo-nos virtuosamente com as pessoas. Sejamos então multiplicadores desses 

valores, sentimentos e dessas emoções. 



 

 

64 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o diagnóstico realizado, observamos que é alto o índice de violência 

e desrespeito no relacionamento entre nossos alunos, de indisciplina com relação aos 

professores. Essa violência implícita ou explícita torna o ambiente da escola um lugar hostil 

adoecendo a comunidade escolar. 

Diante desse quadro e entendendo a escola como um espaço, principalmente, de 

integração social e desenvolvimento pessoal dos alunos, fez-se necessário criar 

estratégias com o intuito de melhorar essa situação, visando proporcionar um ambiente 

acolhedor, para que eles possam repensar suas atitudes, desenvolvendo sua afetividade, 

seu senso de ética, cidadania e respeito. 

OBJETIVO GERAL 

Oportunizar aos estudantes da Escola Parque 210/211 Norte, por meio de ações diárias, 

situações que o levem a desenvolver relações de amizade, para a construção do respeito, 

partilha e coleguismo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana; 

 Oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para que através da convivência em 

grupo possa desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e 

solidariedade; 

 Estimular atitudes de respeito pelos outros e pelo ambiente, a fim de estabelecer uma 

relação harmônica; 

 Oportunizar dinâmicas que possibilite a criança valorizar a participar de brincadeiras, 

demonstrando atitudes de amizade, cooperação e respeito, visando o bem estar de 

todos; 

 Incentivar a criança a expressar seu ponto de vista com clareza; 

 Intensificar o trabalho de valores, consciente do papel social da escola, oportunizando 

as reflexões e atitudes que visem o bem estar de todos; 
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 Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando atitudes de 

respeito. 

 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

O tema foi acordado entre as escolas que fazem parte da Rede integradora da 

Escola Parque 210/211 Norte. Ao longo do ano letivo as 5 unidades irão desenvolver os 

valores, conforme tabela abaixo, utilizando as diversas estratégias pedagógicas, dentro do 

tema proposto. 

 

RECURSOS  

 

 Textos; 

  Músicas; 

 Vídeos; 

 Dinâmicas; 

 Jogos; 

 Brincadeiras; 

 Cartazes; 

 Contação de história; 

 Dramatização; 

 Debates; 

 Conversas; 

 Palestras; 

 Relaxamento; 
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 Meditação; 

 Oficinas 

CRONOGRAMA 

Período: ao longo do ano letivo de 2019. 

Cada mês será trabalhado um valor a seguir: 

Mês Valor 

Fevereiro Empatia 

Março Respeito 

Abril Esperança 

Maio Paciência 

Junho/julho Companheirismo 

Agosto Proteção 

Setembro União 

Outubro Sabedoria 

Novembro Humildade 

Dezembro Amor 

 

A seguir o plano de ação da pedagoga da Escola Parque 210/211 Norte.  
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 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS, ESTRATÉGIAS E AVALIAÇÃO 

 

Nesta Proposta Pedagógica apresentamos a nossa proposta avaliativa de 

acordo com a realidade das diversas linguagens artísticas aqui desenvolvidas: Artes 

Visuais, Cênicas e Música, bem como a da Educação Física e consubstanciada nas 

Diretrizes de Avaliação Educacional  a qual 

preconiza que a avaliação,categoria central da organização do trabalho 

pedagógico, faz reverberar suas intencionalidades sociopolíticas, 

comprometidas com a educação pública de qualidade referenciada nos 

sujeito sociais, quando avalia na perspectiva da progressão continuada da 

aprendizagem de todos (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 10). 

 A Escola Parque 210∕211 Norte atende ao público dos  Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, que são avaliados dando ênfase ao formativo utilizando diversos 

instrumentos de acordo com a especificidade de cada disciplina sendo registrado, 

ao fim do bimestre, em um instrumento que foi criado pelas Escolas Parque (modelo 

em anexo). Além disso, utiliza- se ainda como complementação da avaliação do 

aluno o Conselho de Classe, onde os professores de uma mesma equipe se reúnem 

para levantamento de estratégias de atendimento para sanar as dificuldades 

pedagógicas de alguns alunos. Enfatizamos que o Conselho de Classe não pode ser 

um espaço para punição, hostilização, rotulação, exposição e exclusão dos alunos. 

Os resultados da avaliação além de serem entregues aos estudantes e aos seus 

pais/responsáveis são enviados a Escolas da Rede de Educação Integral no final de 

cada bimestre.  Estas diretrizes éticas se aplicam a todas as etapas/modalidades. 

A Escola parque 210∕211 Norte tem a preocupação em respeitar as produções 

dos alunos, pois as mesmas lhes pertencem. Preocupa-se ainda em avaliar o aluno 

como ser único, ou seja, desvinculado de comparações com outros alunos, sendo 

feita apenas a comparação do seu progresso pessoal. 

Desde o início do ano letivo o aluno deve ser orientado a respeito das formas 

avaliativas que culminarão no seu conceito final. Essas formas podem ser: 

Observação sistemática, relatórios, portfólios (exposição das produções pelas 

crianças), resolução de problemas, criação de documentários, filmagens, trabalhos 
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em grupo, dramatizações, leituras e discussões coletivas, desafios à criatividade, 

avaliação por pares, autoavaliação, assembleias educacionais, entre outras. 

 Na avaliação por pares ou por colegas os alunos se avaliam em trabalhos 

individuais ou em grupos, acompanhada ou não de registros escritos. 

 Nas Assembleias Educacionais, são feitas anotações em dias combinados com a 

turma, relacionadas às aprendizagens conquistadas, dúvidas, críticas e sugestões dos 

alunos. 

 Na autoavaliação amos a oportunidade ao estudante de analisar o seu 

desempenho e perceber-se como corresponsável por sua aprendizagem. Pode ser 

registrada de forma escrita ou ser feita oralmente. Requer orientação pelo professor a 

partir dos objetivos de aprendizagem, e o reconhecimento dos princípios éticos. Não se 

destina à atribuição de nota, à punição nem ao oferecimento ou retirada de “pontos”. 

Realiza-se em consonância com os objetivos trabalhados. Neste processo o próprio 

estudante analisa continuamente as atividades desenvolvidas e em desenvolvimento, 

registra suas percepções e sentimentos e identifica futuras ações, para que haja 

avanço na aprendizagem. A utilização de desenhos pode ser uma forma eficaz de 

manifestar os sentimentos da criança. Os professores estarão atentos para registrar 

essas manifestações que, acrescidas às informações obtidas por meio das 

observações, comporão excelente material de análise do progresso do aluno. 

 Na Escola Parque 210/211 Norte, os procedimentos avaliativos são elaborados 

juntamente com a coordenação pedagógica da Escola, assim há uma maior 

colaboração e acompanhamento na elaboração de tais procedimentos, atentando-se 

inclusive, a consonância com a Proposta  Pedagógica. 

 Na área de Artes Cênicas os professores adotaram três formas de avaliação: 

Informal (Interesse, Disciplina, Assiduidade, Participação e Socialização); Auto 

avaliação e Formal. 

 Na Área de Artes Visuais os professores adotaram como forma de avaliar a 

auto avaliação, a avaliação formativa e recuperação ao longo do processo 

educacional. 
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 Na Área de Música os professores adotaram como forma de avaliar a auto 

avaliação (habilidades musicais, conteúdos construídos, sociabilização com demais 

colegas e professores e frequência); avaliação em pares ou por colegas (verificar 

habilidades construídas com os colegas), trabalhos em grupos (participação em 

atividades propostas, empenho do aluno, participação em apresentações e 

habilidades musicais). 
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 ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A Organização do trabalho pedagógico é uma dinâmica da escola, da 

educação, por isso mesmo é resultante da colaboração de todos, nos diversos 

espaços e tempos do ambiente escolar. O processo democrático e participativo é uma 

aprendizagem constante e que acreditamos que só pode ser desenvolvida a partir do 

conhecimento da comunidade, da legislação, das políticas públicas da SEEDF, dos 

nossos direitos e deveres e do respeito ao outro. Implementar educação com 

qualidade social, incluir todos no processo decisório, ouvi-los, acatar suas 

necessidades e abrir espaço para novas oportunidades direcionarão as propostas e 

ações do presente projeto. 

Neste contexto, o objetivo da Escola Parque 210/211 Norte é sistematizar e 

programar um Currículo Integrado em que os conteúdos mantêm uma relação aberta 

entre si, podendo haver diferentes graus de interação, conforme preconiza o Currículo 

em Movimento do Distrito Federal – Caderno Ensino Fundamental Anos Iniciais – Anos 

Finais: 

Nesse sentido, sendo a escola um espaço cuja função precípua é a de 

democratizar saberes, é importante considerar que o trabalho com as 

linguagens no Ensino Fundamental pressupõe a articulação entre Língua 

Portuguesa, Arte (Dança, Teatro, Música e Artes Visuais), Educação Física e 

Língua Estrangeira. Essa articulação permite a continuidade das experiências 

vividas na Educação Infantil, expressas em manifestações artísticas, corporais 

e linguísticas, transitando-as progressivamente para o Ensino Fundamental 

sem que os objetivos de aprendizagem e conteúdos de cada um dos 

componentes curriculares se ocultem, mas que se apresentem como parte de, 

um todo com sentido e coerência em relação à vida dos estudantes. (SEEDF, 

´2018, p.12) 

 

 Os conteúdos das Artes e Educação Física podem ser desenvolvidos a partir de: 

Ideias ou temas selecionados pela escola, em torno dos Eixos Transversais: Educação 

para Diversidade; Educação em  Sustentabilidade  e Cidadania  e Educação em e para 

os Direitos Humanos e em torno dos Eixos Integradores:  Alfabetização,  Letramento  e 

Ludicidade.  
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 Conforme organização da rede a Escola Parque 210/211 Norte faz parte da 

educação integral, recebendo alunos das escolas de origem anos iniciais as quais fazem 

parte dos ciclos de aprendizagem do BIA e do 2º ciclo consonante com as Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar do 2º ciclo para as Aprendizagens: BIA e 2º bloco 

da SEEDF.  

   Com o intuito de garantir o direito de aprendizagem as escolas que compõem a 

rede integradora da EP 210/211 Norte estão desenvolvendo um trabalho articulado que 

envolve todos os setores da escola: direção, professores, SOE e EEAA, por meio de 

reuniões semanais entre as equipes do SOE e EEAA, participação no Conselho de 

Classe e formação continuada para os professores. 

 Em nossa proposta pedagógica não foi contemplado projeto interventivo ou 

reagrupamento, pois a natureza do trabalho desenvolvido pela EP permite ao docente 

fazer a intervenção ao longo das aulas, os estudantes ao longo da semana vivenciam 

diferentes estratégias pedagógicas desenvolvidas por 4 professores regentes, além de 

interagir com outros estudantes de diferentes anos e diferentes escolas, o que 

oportuniza uma vivência muito rica e troca de experiências. 

 Quanto a aplicação dos projetos pedagógicos desenvolvidos na Escola Parque 

210/211 Norte na introdução do capítulo Projetos Específicos há uma descrição 

detalhada desses procedimentos. 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO -PEDAGÓGICO 
 

EIXOS 
OBJETIVOS 

 
META 

AÇÕES 

PEDAGÓGICAS 
AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1. Gestão 

Pedagógica 

Levantamento diagnóstico 

das dificuldades 

pedagógicas 

100% dos 
estudantes 

Reuniões 
avaliativas com o 

corpo docente da 
escola 

Reuniões 
periódicas 

Secretaria e 
Coordenação Pedagógica, 

SOE, EEAA 

Ano letivo de 

2019 

Remanejar alunos com 

dificuldades de 

convívio e/ou 

aprendizagem 

80% dos 

estudantes 

Remanejamento 
de turma 

Seja, dentro 

da equipe ou 

entre equipes, 

que busquem 

melhor a 

aprendizagem 

do aluno 

Reunião com os 
pais e 

professores 
envolvidos. 

Direção e Secretaria. 
Ano letivo de 

2019 

Promover a socialização e o 
respeito à diversidade 

incentivando a convivência 
cooperativa de forma 

igualitária e harmônica. 

95% dos 

estudantes 

Diálogo como 
forma de 

mediar conflitos; 

 

 
Índices 

comparativos 

das ocorrências 

de conflitos 

Direção 
Coordenação 
Professores 

SOE, EEAA 

 

 
Ano letivo de 

2019 

Respeitar e valorizar as 

diferenças culturais e 

das relações Étnico-

Raciais, bem como, o 

ensino de história e 

cultura Afro- Brasileira e 

Africana; 

90% dos 

estudantes 

Trabalhos que 
promovam a 

elucidação e 

conscientização 

com a 

Comunidade 

Escolar, através 

de palestras, 

debates e leituras. 

Reuniões com a 

Comunidade 
Escolar 

Direção, SOE, EEAA, 
Coordenação e 

professores 

Ano letivo de 

2019 



 

 

73 

 
 
 

EIXOS 
OBJETIVOS 

 
META 

AÇÕES 

 
AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1. Gestão 
Pedagógica 

Perceber, respeitar e 

valorizar as diferenças 

individuais (gênero, etnias, 

orientações sexuais, 

classes sociais, biótipos, 

etc.), aproveitando 

situações de conflitos 

como momentos de 

aprendizagem e de 

valorização do diálogo. 

80% dos 

estudantes 

Estratégias 
Pedagógicas 

com base numa visão 
crítica sobre os 
diferentes grupos que 
constituem a história 
social, política, cultural e 
econômica brasileira. 

 

 

Acompanhamento 
através de reuniões 
com a Comunidade 

Escolar 

Direção 
Coordenação 
Professores 

SOE, EEAA 

 

 

 

 

Ano letivo de 
2019 

Incentivar a participação 

em eventos  esportivos 

externos (jogo, torneios e 

campeonatos); 

20% dos 

estudantes 

Organização de 
campeonatos de futsal, 
queimada e pula corda 

entre as Escolas 
Parque. 

 
 
 

Reuniões com as 

Escolas Parque 

 
Equipe da 

Escolas Parque 
 

Semestralmente 

Oferecer um atendimento de 

excelência aos alunos do 1º 

ano do Ensino Fundamental 

100% dos 

estudantes 

Formação continuada 

do professor, 

organização de 

palestras com 

profissionais 

especializados em 

Educação Infantil. 

 

Feedback dos 

professores 

Direção 
Coordenação 
SOE, EEAA 

 

1º semestre de 

2019 
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EIXOS OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

2. Gestão de 

Resultados 

Promover saídas 

extraclasses: visita a 

ginásios, locais esportivos 

e espaços multimídias 

relacionados à Educação 

Física; 

 

 

30% das atividades 

propostas 

 
Busca por eventos 

culturais e esportivos 
na cidade 

relacionados à 
educação física. 

 
 

Feedback dos 
professores 

 
 

Direção e 
coordenação 

 

 
 
 

Semestralmente 

Fazer com que os alunos 

tenham melhor rendimento 

e participação. 

95% dos estudantes 
Aulas dinâmicas e 

contextualizadas 

Feedback dos 

alunos 

Equipe 
pedagógica, 

SOE, 

EEAA 

Ano letivo de 

2019 

Tornar a escola mais 

atrativa 
85% da proposta 

Eventos culturais, 

aulas 

dinâmicas, 

comemorações. 

Feedback dos 

alunos e 

dos pais 

Direção, 

professores e 
convidados. 

Ano letivo de 

2019 
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EIXOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
META AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

3. Gestão 

Participativa 

Estreitar relações  
entre os 

conselhos escolares da 

escola parque e de 

suas Escolas da Rede 

de Educação Integral 

100% das 

atividades 

propostas 

Reuniões com os 
Conselhos 

Escolares das 
Escolas da Rede de 
Educação Integral - 

individualmente; 

Reuniões 
periódicas com 

as pessoas 

envolvidas 

 

Escolas da Rede 
de Educação 

Integral 

Ano letivo de 

2019 

 

Incentivar maior atuação do 

conselho escolar desta 

instituição de ensino 

100% das 
atividades 
propostas 

Reuniões; 
Participação no 

Curso 
“Fortalecimento dos 

Conselhos” 

A Direção 
observar á 

atuação do 
mesmo 

Direção 
Ano letivo de 

2019 

Incentivar maior atuação da 

APM na escola 
40% dos pais 

Estratégias de 
reuniões, 

confraternizações 
para os pais. 

A Direção 
observar a 

atuação do 
mesmo 

Escola e pais 
e/ou 

responsáveis 

Ano letivo de 

2019 

Por em prática os conselhos 

estudantis 
70% dos 

estudantes 

Desenvolvimento do 
projeto PIBID 
Interdisciplinar 

Relatórios 
 

Alunos 
Professores 

Alunos da UnB 
 

Ano letivo de 

2019 

 

 
4. Gestão de 

Pessoas 

Dinamizar as coordenações 

pedagógicas como espaço 

de trocas de experiências 

de formação e informações 

necessárias às atividades 

pedagógicas 

 
 

100% dos 
docentes 

 

 
Leituras textos, 

Vídeos, Palestras, 
Estudos Dirigidos. 

 
 

Através do 
feedback dos 
professores 

 
Direção, 

Coordenação, 
Professores e 

Parceiros. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ano letivo de 
2019 
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EIXOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

4. Gestão de 

Pessoas 

Promover encontros 

Culturais  e de 

sensibilização com os 

Pais e/ou responsáveis 

40% da 

comunidade 

escolar 

Dar continuidade as 
festas 

que  a EP já realiza 

Através do 
retorno e 

receptividades  
dos pais e/ 

ou  responsáveis. 

Comunidade 
Escolar 

e Convidados 
Trimestrais 

Incentivar a formação 

continuada  dos 

professores desta 

instituição de ensino 

100% dos 

professores 

Liberando os 
professores 

para  fazerem cursos 

de capacitação 

conveniados à SEDF. 

Utilizar o espaço da 

coordenação 

pedagógica para 

estudos. 

Certificados dos 
Cursos 

feitos  e de 
Produções dos 
Estudos feitos. 

Direção e 

Coordenação. 

Ano letivo de 

2019 

Manter o bom convívio e 

relações  saudáveis 

no ambiente de 

trabalho 

95% da 

comunidade 

escolar 

Através do Diálogo 
constante, escuta 

sensível, Promoção 
de Confraternizações. 

Feedback dos 
professores 

Direção 
Ano letivo de 

2019 
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EIXOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

4. Gestão de 

Pessoas 

Solucionar conflitos 

pedagógicos, conflitos 

relacionais e sociais 

entre membros da 

comunidade escolar. 

80% dos 

conflitos 

Através do Diálogo 

constante; Escuta 
Sensível; 

 
PIBID Interdisciplinar 

Índices avaliativos 
da 

diminuição  

de conflitos. 

Direção e CRE 

Alunos da UnB 

Ano letivo de 

2019 

Substituir a falta de 

professores 

80% da 

ausência 

Para ausência acima 
de um mês abrir 
carência CRE. 

Para ausência menor 
que 30 dias 

substituição pelo 
coordenador 

pedagógico, divisão 

entre os professores 
presentes do mesmo 

setor. 

Se essas formas 
de 

substituição  
foram eficientes 

ou não. 

CRE 
Coordenador 

Professores. 

Ano letivo de 

2019 

Manter os dias 

Comemorativos  

tradicionais da escola: 

“Festa da Família”, 

“Festa Junina” e 

“Revoada de Pipas”. 

100% das 

atividades 

propostas 

Demonstração da 
Importância social 
dessas festas para 

Escola e para a 
Comunidade. 

 

Participação dos 

membros da 
Comunidade 

Escolar 

Escolas da Rede 
de Educação 

Integral 
Datas específicas 
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EIXOS OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO 

 
RESPONSÁVEIS 

 
CRONOGRAMA 

 

4. Gestão de 
Pessoas 

Promover encontros no 

espaço da coordenação a 

fim de trocar experiências 

90% das 

atividades 

propostas 

Atividades 

desenvolvidas 
por um professor, por 
um setor ou por uma 

equipe para os 
professores em horário 

de coordenação. 

 

 

Feedback e 
Participação dos 

professores. 

Direção, 
Administração e 
Coordenação, 

EEAA. 

 

 

 

 

Semestral 

Promover Saraus, 

Confraternizações com os 

professores desta instituição 

escolar. 

80% das 

atividades 

propostas 

Promoção de 

encontros 

Entre  professores; 

Lanches coletivos. 

Participação dos 

professores 
Direção 2º semestre 

5. Gestão 

Financeira 

Melhorar a estrutura física e 

pedagógica desta Unidade 

Escolar 

80% das 

atividades 

propostas 

Aquisição de materiais 

pedagógicos, bens 

de consumo e bens 

permanentes. 

Reunião 

pedagógica com 

a comunidade 
escolar e 

Conselho Escolar 

Governo Federal; 

Secretaria de 
Estado de 
Educação. 

Ano letivo de 

2019 

 

Gerir com responsabilidade 

os recursos públicos e 

prestar contas 

peridiodicamente 

100% das 

atividades 

propostas 

Fazer a prestação e  

divulgar as contas. 

Comunidade 

escolar e CRE PP 

Direção e Conselho 

Escolar 
Mensalmente 
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6. Gestão 

Administrativa 

Abranger os processos de 

Gestão de Pessoal, gestão 

de material, estrutura física e 

patrimonial. 

100% das 

atividades 

propostas 

Avaliação periódica 

das aplicações  

referentes a aquisição 

de bens de consumo, 

bens permanentes e 

gestão de pessoal 

Reuniões 

periódicas com 

a comunidade 
escolar. 

Direção, 

comunidade 

escolar e corpo 
docente. 

Ano letivo de 

2019 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 
 
 

A PP é um documento que define a identidade da escola e indica 

caminhos para ensinar com qualidade. Por isto é de suma importância que 

toda a comunidade escolar acompanhe e avalie este documento 

periodicamente, com um olhar atento ás necessidades que surgem, já que a 

escola é um espaço “vivo” de convivência. Adequações serão feitas sempre 

que necessárias, durante o ano letivo, seguindo dados levantados em 

reuniões de avaliação. Serão feitas avaliações institucionais semestrais, 

sendo que a do final do ano será com os professores, a fim de avaliar, 

principalmente os planos de ações, no intuito de saber se os objetivos foram 

alcançados. As coordenações pedagógicas poderão ser utilizadas como 

espaço para eventuais avaliações, bem como, as reuniões ordinárias do 

conselho escolar, os dias letivos temáticos constantes no calendário escolar 

2019 e as assembleias estudantis. Os registros serão feitos em atas, através 

de questionários, entrevistas, assembleias entre outros. 

É previsto no Calendário Escolar três dias de Avaliação Pedagógica da 

Comunidade Escolar (maio, setembro e novembro), comum a todas as 

escolas da rede. Assim, torna-se inviável a participação da Comunidade 

Escolar nas avaliações da Escola Parque devido a dois motivos: incapacidade 

dos pais de estarem presentes em dois locais ao mesmo tempo e atendimento 

á dez comunidades diferentes ao longo da semana, necessitando de cinco 

dias de avaliação no mês e não apenas uma como previsto no calendário. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Os diversos projetos desenvolvidos na Escola Parque acontecem de maneira 

simultânea, muitas vezes, o que mantém  a escola viva e pulsante. Os projetos foram 

elaborados pelo corpo docente, cada professor (es) responsável (is) pelo projeto o 

executa com plena liberdade de ação quanto a gestão do tempo e 

organização/solicitação  de material. 

 A direção da escola atua providenciando todo o material necessário para a 

execução do projeto, elaborando, assinado e enviando documentos necessários além 

de prestigiar as atividades promovidas pelos professores. 

 Recentemente, aconteceu a premiação da final da Copa das Américas em 

nossa escola e foi simplesmente emocionante ver a vibração dos participantes. 

 
Figura 43 Premiação Copa da Américas 

 
 

 Em vista disso, valorizamos o espaço da coordenação coletiva, pois é o 

momento que os professores fazem o planejamento, estudam, trocam experiências 

com os colegas e avaliam as ações até então implementadas, pois o trabalho 

pedagógico precisa estar ancorado na teoria no sentido de compreender a realidade 

que temos e, também, nos instrumentalizando, na busca da sociedade que queremos. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Projeto de Formação 
de Hábitos Individual 

e Social 

 

Criar estratégias apropriadas 

para os momentos de 

transporte, alimentação, 

descanso e lazer do aluno, 

buscando favorecer o seu bem-

estar físico, social, afetivo por 

meio de hábitos saudáveis no 

ambiente escolar. 

Desenvolvimento do projeto 
busca-se criar atividades de 

rotina, estimulando o cuidado 
com a saúde e o bem-estar 

físico, social e afetivo do aluno. 
Assim, rotineiramente serão 

criados os seguintes momentos. 

Direção, 
coordenador e 
professores. 

Observação diária desses 

momentos e conversas 

nas coordenações 

pedagógicas com o grupo 

docente. 

 

Projeto  integrando e 

criando laços 

 

Promover a integração e a 
socialização entre os alunos 
respeitando às diversidades 
sociais, culturais e históricas. 

 

Os atendimentos serão 
periódicos e sistemáticos aos 
alunos e reuniões esporádicas 
aos seus familiares quando se 
fizer necessária 

Coordenação da 
Rede Integradora 

EEAA 
SOE,  

Avaliação processual, 

autoavaliação por parte 

dos participantes da 

equipe responsável 
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Recreio ativo 

 

Proporcionar condições a 

alunos de apropriarem-se de 

novos saberes sobre a cultura 

do lazer; 

 

O projeto ocorrerá em forma de 
oficina de dança e atividades 
diversificadas, além das 
atividades tradicionais, tais 
como: futebol e totó, durante 
todo ano letivo no horário do 
recreio 

Coordenação 
Escolar 

Jovens Educadores 
Voluntários 

Direção Escolar 

A avaliação do projeto 

ocorrerá diariamente 

através da observação do 

espaço/tempo do recreio 

em relação ao 

comportamento dos alunos 

 
 

Acolhimento 

 

Organizar a entrada dos 

alunos; Realizar informes 

gerais; Trabalhar valores, 

regras e combinados. 

 

Dinâmicas, apresentações de 

vídeos, contação de estórias. 

 

Direção, 

coordenador e 

professores. 

 
Observação diária desses 

momentos e conversas nas 
coordenações pedagógicas 

com o grupo docente. 

Festa da Família 

 

Vivenciar situações de 

socialização juntamente com 

a família e a comunidade 

escolar. 

 

Participar de atividades lúdicas 

e culturais com a família na 

escolar e vivenciar situações de 

socialização. 

 

Toda  a 

comunidade 

escolar da EP 

210/211 Norte 

Avaliação após o evento 
por parte dos participantes 
e  da equipe responsável 
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Festa Junina 
 

Promover a integração da 
família,   das Escolas da Rede 
de Educação Integral e da 
comunidade circunvizinha com 
a Escola Parque 210/211 Norte 

. Participar de atividades lúdicas 
e culturais com a família na 
escolar e vivenciar situações de 
socialização. 
 

 

Toda  a 
comunidade 

escolar da EP 
210/211 Norte 

Avaliação após o evento 
por parte dos 
participantes e  da equipe 
responsável 

Copa América da 
Escolas Parque 

Integrar as equipes das 
Escolas Parque por meio de 
um torneio de futebol entre os 
alunos do 5º anos; 

 

Torneio de futebol interno e 
externo. 

Direção, 
coordenador e 
professores. 

Os resultados serão 
mensurados durante o 
decorrer do processo 
pedagógico e do torneio 
propriamente dito, onde 
serão observados o 
interesse, participação e 
aprendizado nas atividades 
propostas 

 

Revoada de Pipa 

Resgatar valores sociais e 
culturais através de 
brinquedos populares, 
fortalecendo o relacionamento 
de pais (ou responsáveis) e 
filhos e o prazer de brincar e 
aprender juntos. 
 

Confeccionar pipas em família 
e depois brincar com elas. 

Toda  a 
comunidade 

escolar da EP 
210/211 Norte 

Avaliação após o evento por 
parte dos participantes e  da 
equipe responsável 
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Projeto anual do 
laboratório de 

informática 
Educacional 

Implementar o funcionamento 
do Laboratório de Informática 
da escola enquanto 
equipamento e ferramenta de 
acesso às Tecnologias da 
Informação e Comunicação, 
sensibilizando e incentivando 
professores e alunos a dele 
se utilizarem nos processos 
de ensino e aprendizagem. 

 

As atividades desenvolvidas 
na sala de informática serão 
planejadas em conjunto com 
o professor que irá utilizar o 
espaço como ferramenta para 
o aprimoramento de suas 
atividades pedagógicas. 

 

Guilherme 
Fabiane Ferreira 

Chagas 

A avaliação do projeto será 
feita por meio da 
observação do desempenho 
e participação dos alunos 
durante as aulas e 
mensalmente com os 
professores nas 
coordenações. 

 

Era uma vez 

Desenvolver a integração 
entre a Família e a Escola 
Parque 210/11 Norte. 

 

Projeto acontece uma vez por 
semana e tem início com um 
aluno sorteado para levar a 
mala de leitura. O livro 
escolhido vai dentro da mala 
para ser lido em casa com a 
família e no retorno da 
atividade 

 

Professores da 

escola 

Observação diária 
desses momentos e 
conversas nas 
coordenações 
pedagógicas com o grupo 
docente. 

Girassol 

O “Projeto Girassol: Uma 
Semente de 
Responsabilidade” nasce com 
a proposta imperativa de 
despertar na criança o 
desenvolvimento de valores 
humanos e o contato com a 
natureza. 

 

Sensibilizar os estudantes por 
meio da  história do girassol e 
depois fazer o plantio da flor 

Augusto 
Magno 

Observação das 
atividades e envolvimento 
do grupo 
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Parque 
Nacional de 

Brasília 

Contemplar a paisagem e a 
vida silvestre do Cerrado; 

Atividade de percepção 
ambiental em trilhas; 

Visitas à exposição 
socioambiental; 

 

Visita ao Parque Nacional de 
Brasília 

Tiago Baldez e 
Ana Paula 

Avaliação após o evento 
por parte dos 
participantes e  da equipe 
responsável 

Escola Parque 
Limpa 

Sensibilizar os estudantes 
para que possam 
compreender a importância 
de uma escola limpa e 
organizada; 

Palestras expositivas, 
interativas e dinâmicas pelos 
professores; 

 

Toda a 
comunidade da 
Escola Parque 

Observação diária desses 
momentos e conversas nas 
coordenações pedagógicas 
com o grupo docente. 

Show de Talentos 

Incentivar os alunos à 
descoberta de suas 
habilidades (exposição de 
arte, teatro, música, dança, 
da cultura corporal de 
movimento e contação de 
histórias), a fim de levar o 
educando a desenvolver a 
capacidade de conquistar sua 
autonomia 

Ensaios e apresetações 
diversas no auditório da escola; 

Professores do 
turno vespertino, 
direção e 
coordenação 

Avaliação após o evento por 
parte dos participantes e  da 
equipe responsável 
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Judô na Escola 
Parque 

Atender alunos da ESCOLA 
PARQUE 210/211 NORTE e 
sua REDE INTEGRADORA, e 
proporcionar através de aulas 
de Judô, os benefícios 
advindos de uma atividade 
física regular e ainda a 
disciplina, o autocontrole e a 
concentração 

desafios lúdicos, de maneira a 
motivar o aprendizado dos 
alunos através da prática do 
judô, desenvolvendo as 
capacidades de antecipação, 
atenção seletiva, percepção, 
programação de ação 

Francisco do 
Carmo Vieira De 
Freitas 

Observação das atividades 
e envolvimento do grupo. 
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Plano de Ação 
Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem - Pedagoga 

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 
(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

MAPEAMENTO 
INSTITUCIONA

L 
Conhecer o 
contexto da 

Instituição em 
que atuamos, 
para construir 

as devidas 
intervenções e 

assessoramento
. 

Meta 2 
Estratégias  
2.8 – Implantar 
estratégias de 
acompanhamento dos 
estudantes com 
necessidades 
educacionais especiais, 
transitórias ou não, 
estabelecendo o número 
de estudantes por sala de 
acordo com o disposto 
pela Resolução CNE/CEB 
nº 2, de 2001, garantindo 
profissional qualificado. 
2.12 – 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. 

• Conhecer e 
analisar as 
características da 
instituição 
educacional, tais 
como espaço, 
localização, 
funcionários, 
condutas, 
concepções, turmas, 
turnos; 
• Investigar e 
analisar junto à 
comunidade escolar 
as práticas 
acertadas e 
equivocadas a partir 
de análises 
documentais e 
observações tanto 
dos professores e 
demais profissionais 
como da gestão 
escolar. 

• Participação em 
reuniões com a Equipe de 
gestão, coordenação, 
corpo docente, com outros 
segmentos e até entre a 
equipe com o intuito de 
discutir a realidade 
observada e explanar os 
objetivos do mapeamento 
institucional; 
• Levantamento da 
conjuntura social, política 
e econômica da qual a 
instituição se insere; 
• Análise de dados 
estatísticos relacionados 
ao rendimento escolar 
(aprovações, evasões e 
transferências); 
• Organizar um plano de 
ação de acordo com o 
contexto. 

• EEAA 
 
 

Primeiro 
bimestre do ano 

de 2019. 

Observações no 
contexto escolar, 
dos espaços e 
dinâmicas 
pedagógicas; 
Análise 
documental 
(legislações, 
Regimento 
Escolar, PP, 
Currículo da 
Educação Básica, 
Estratégia de 
Matrícula, 
Projetos 
Educacionais; 
históricos 
escolares);  
Entrevistas com a 
direção, 
professores e 
demais 
funcionários e 
pais. 
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Plano de Ação 

Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem - Pedagoga 

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 
(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

ASSESSORIA 
AO TRABALHO 
COLETIVO DA 

EQUIPE 
ESCOLAR 

Contribuir para 

promoção da 

análise crítica 

acerca da 

identidade dos 

profissionais 

atuantes nesta 

escola. 

 

Meta 2 
Estratégia  
2.14 – Reorganizar, 
por meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o trabalho 
pedagógico, 
buscando melhorar a 
qualidade da 
educação. 

• Revitalizar e criar 
espaços de reflexão com e 
entre professores, 
coordenadores 
pedagógicos e direção 
escolar com o intuito de 
promover a 
conscientização e 
possíveis 
redirecionamentos das 
práticas; 
• Instrumentalizar a 
equipe escolar para o 
estudo, planejamento, 
operacionalização e 
avaliação das práticas; 
• Fornecer subsídios para 
ações que valorizam o 
saber dos profissionais e 
alunos, suas identidades e 
suas experiências de vida 
estimulando a inovação. 
• Propiciar a interface dos 
docentes responsáveis 
pelo itinerário pedagógico 
do mesmo grupo de 
discentes, a fim 
constituírem planejamento 
coletivo comum a ambas 
escolas conforme previsão 
curricular do 1º ao 5º  
anos. 

• Discutir a realidade 
observada e explanar os 
objetivos do assessoramento 
coletivo; 
• Organização e execução de 
um plano de atuação da EEAA 
para o contexto analisado; 
• Participação na elaboração 
da Proposta  Pedagógica; 
• Participação em conjunto 
com a coordenação, SOE e 
outros profissionais, no 
planejamento e avaliações do 
trabalho: coordenação, 
conselhos de classe, reuniões 
extraordinárias entre outras; 
• Colaborar, em parceria com 
o SOE com a formação 
continuada de todos os agentes 
da comunidade escolar das 
EC’s de origem. 
• Promover Estudos de caso, 
em parceria com o SOE, Sala 
de Recursos da EC de origem; 
• Elaborar documentos e 
Relatórios de Avaliação  
• Organizar palestras, oficinas 
e outros eventos no sentido de 
colaborar para a formação 
continuada docente. 
•Manter trabalho articulado com 
as escolas de origem. 

• EEAA 
 
 

Durante todo o 
ano letivo. 

Reuniões, 
Coletivas, 

Conselhos de 
Classe; 

Análise 
documental 
(legislações, 
Currículo da 
Educação 

Básica, 
Estratégia de 

Matrícula, 
Relatório de 
Avaliação e 
Intervenção 

Educacional); 
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ano de Ação 

Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem - Pedagoga 

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 
(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

ACOMPANHA
-MENTO DO 
PROCESSO 
DE ENSINO-

APRENDIZAG
EM DOS 
ALUNOS 

Favorecer o 
desempenho 
escolar dos 
alunos, com 

vistas à 
concretização 
de uma cultura 

do Sucesso 
escolar. 

Meta 2 
Estratégias  
2.8 – Implantar estratégias 
de acompanhamento dos 
estudantes com 
necessidades educacionais 
especiais, 
transitórias ou não, 
estabelecendo o número 
de estudantes por sala de 
acordo com o disposto pela 
Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 2001, 
garantindo profissional 
qualificado. 
2.23 – Promover ações de 
prevenção e enfrentamento 
à medicalização indevida 
da educação e da 
sociedade, buscando 
entender e intervir em 
diferentes fatores sociais, 
políticos, econômicos, 
pedagógicos e psicológicos 
que impliquem sofrimento 
de estudantes e 
profissionais da educação. 

• Sensibilizar as 
famílias para maior 
envolvimento no 
processo de ensino e 
aprendizagem; 
• Ajudar o professor a 
analisar criticamente as 
produções dos alunos; 
• Contribuir para que o 
professor promova 
situações didáticas de 
apoio à aprendizagem 
do aluno, construindo 
alternativas de ensino 
com foco na construção 
de habilidades e 
competências pelos 
alunos; 
• Contribuir para a 
diminuição das queixas 
escolares e para outras 
manifestações do 
fracasso escolar. 

• Orientar, em conjunto com 
o SOE, o professor e outros 
profissionais, a respeito do 
planejamento e de 
intervenções adequadas à 
situação atual do aluno; 
• Realizar avaliações e 
intervenções com professores, 
pais, alunos e outros 
envolvidos que possam 
contribuir para o sucesso 
escolar; 
• Acompanhar os alunos com 
Transtornos e Deficiências, 
regularmente atendidos nesta 
UE; 
• Sugerir/oferecer recursos 
ainda não utilizados que 
podem contribuir para 
aprendizagem do aluno 
encaminhado com queixas 
escolares; 
• Elaborar documentos e 
relatórios de avaliação e 
intervenção educacional 
apresentando a conclusão de 
cada caso e indicando as 
possibilidades de atuação 
pedagógica na SEEDF. 

• EEAA Durante todo o 
ano letivo. 

Análise da 
produção do 
aluno e recursos 
utilizados pelo 
professor; 

Avaliações 
pedagógicas e 
psicológicas, 
entrevistas, 
observação no 
contexto 
escolar, escuta 
sensível 

Análise 
documental 
(históricos 
escolares, 
relatórios de 
docentes e 
escolas por 
onde o aluno 
passou); 
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

A Escola Parque 210/211 Norte atende mais de 600 alunos de quatro instituições diferentes, divididas em 32 turmas. 

São elas,  

 Escola Classe Aspalha (manhã e tarde); 

 Escola Classe RCG (manhã e tarde); 

 Escola Classe 411 Norte (manhã); 

 Escola Classe 405 Norte (tarde). 

Os alunos são de diversos lugares do Distrito Federal e Goiás, como, Planaltina de Goiás, Paranoá, Planaltina, Sobradinho, Lago Norte, Gama, 

invasões diversas, Asa Norte, Asa Sul, Valparaíso, dentre outras cidades do entorno. 

A escola trabalha com quatro linguagens que são Artes visuais, Artes Cênicas, Educação Física e Música. 

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 

 Conhecer a clientela e identificar a demanda da escola; 
 

 Trabalhar o respeito as diferenças; 
 

 Mediar conflitos entre os diversos profissionais e alunos da escola; 
 

 Promover integração entre as escolas que participam da escola. 
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Justificativa 

 
          O Orientador Educacional tem como função intermediar situações conflituosas que acontece frequentemente no ambiente escolar e 
até mesmo fora dele, professor/aluno, professor/família e família/aluno. Instruindo a família quando necessário para a melhora do 
comportamento do aluno na escola. 
          O diálogo com os professores se faz em todos os processos de aprendizagem, visto que o apoio do SOE é imprescindível na escuta 
de todos os envolvidos para melhor desenvolvimento da criança. Fomentando o interesse pela aprendizagem do discente orientando-o em 
como controlar melhor os sentimentos e na resolução de problemas e conflitos 
          Aproximando sempre, família e escola através da escuta e prática de ações que levam a um melhor desenvolvimento do corpo 
discente. 
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PLANO DE AÇÃO DO SOE 

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

ENVOLVIDOS 

 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 
 
 

Higiene 

Folder informativo para 
as famílias 

Famílias 
Professores 

1º bimestre Posto de saúde 
Ação junto às famílias 

e professores 

Palestras 
Estudantes do 1º ao 5º  

ano 

1º bimestre Professores 
Ação junto aos 

estudantes 

Um encontro com os 
estudantes durante um 

mês. 
Professores 

Ação junto aos 
estudantes e em rede 

Comunicação não 

violenta 
Palestras 

Professores, equipe 

gestora e demais 

profissionais da escola 

2º Bimestre 

 
Profissionais da EAPE 

Ação junto aos 

profissionais da escola. 

 

Atenção Plena Palestras 

Professores, alunos e 

Voluntários da 

Sociedade Vipassana 

Durante o ano letivo Sociedade Vipassana 

Ação junto a 

professores e 

estudantes 
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ANEXOS 
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PROJETO DE FORMAÇÃO DE HÁBITOS INDIVIDUAL E SOCIAL 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Escola muitas vezes é extensão da casa da criança, por esse motivo se 

torna tão importante hábitos de higiene nesse ambiente. Higiene que esta 

estritamente ligada a saúde da criança, por esse motivo o MEC define a 

importância da higiene na escola, 

A educação não deve se limitar a apenas informar, pois somente se tornará 

efetiva quando promover mudanças de comportamentos. A comunidade 

escolar não deve apenas contribuir para que os alunos adquiram 

conhecimentos relacionados com a saúde. Uma coisa seria ensinar higiene e 

saúde. Outra coisa é agir no sentido de que todos os que estão o ambiente 

escolar adquiram, reforcem ou melhorem hábitos, atitudes e conhecimentos 

relacionados com higiene e saúde. 

 

 Saúde é o completo bem-estar, assim definido, 

Isso significa estar bem nos aspectos físico, mental e social. Em outras  

palavras, saúde não é  apenas a  ausência  de   doenças  e, sim, um bem 

que pertence ao indivíduo e à coletividade. É também relacionada à 

qualidade de vida da sua comunidade e família. (MEC). 

 A higiene deve ser vista como algo essencial na vida da criança, visto que 

interfere no seu bom desenvolvimento social, pessoal, escolar. 

 Quando o educando percebe que esses hábitos o ajuda a viver melhor, sem 

dúvida alguma ele estará motivado à colocá-la em prática com regularidade. Isso faz 

com que o educador seja mediador entre o aluno e família renovando e incentivando 

o interesse em se praticar corretamente os hábitos de higiene. 
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Podemos subdividir higiene em, 

 Higiene corporal; 

 Higiene bucal; 

 Higiene social;  

 Higiene mental; 

 Higiene do sono e  

 Higiene ambiental  

 

Será trabalhado nas EP’s os itens citados acima, levando em conta as 

propostas que serão implementadas no ano de 2019 que busca o bem estar do 

aluno em sua integridade física,  mental e social. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As Escolas Parque (EP’s) de Brasília são Unidades Escolares (UEs) que 

intercomplementam o trabalho pedagógico das Escolas Classe, as quais são 

Escolas da Rede de Educação Integrals. Como se pode observar, essas EPs ao 

longo de suas existências vem sofrendo modificações em suas organizações para se 

adequarem às políticas educacionais da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (SEEDF). 

Em 2017, as EPs tiveram mais uma modificação. Essas escolas aderiram ao 

Programa Novo Mais Educação do Governo Federal cujo objetivo é 

[...] melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino 

fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e 

adolescentes, mediante a complementação da carga horária de cinco ou 

quinze horas semanais no turno e contraturno escolar. (DODF) 

 Como consequência dessa adesão, houve uma redução do número de  

Escolas da Rede de Educação Integrals, e do número de estudantes atendidos pelas 

EP’s bem como a alteração do turno de atendimento nestas escolas passou a ser o 

contraturno. 
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 Outra mudança importante é a inclusão das refeições, momentos de descanso 

e lazer, além da organização do transporte dos alunos no trabalho pedagógico do 

professor.  

 Diante dessas alterações, buscando adequar essas mudanças às 

necessidades de sua comunidade escolar, essas escolas precisaram construir 

projetos próprios que pudessem criar estratégias que favoreçam a promoção à 

saúde nos momentos em que os alunos participam das atividades de educação 

integral. Isso inclui desde o momento do transporte até à escola até as horas de 

alimentação, descanso e lazer na escola. Por causa dessa situação, na Escola 

Parque 210/211 Norte surgiu a necessidade da construção do Projeto Promoção à 

Saúde na Educação Integral. 

 O Projeto Promoção à Saúde na Educação Integral tem como finalidade de 

orientar as ações de todos os profissionais envolvidos com o atendimento dos 

alunos, bem como, quanto à importância de criar e manter atividades rotineiras na 

escola para que os estudantes possam se desenvolver em um ambiente acolhedor, 

estimulante, seguro, educativo e saudável. Com isso pretende-se alcançar o objetivo 

da educação integral que é o de promover o desenvolvimento pleno dos alunos por 

meio dos aspectos intelectual, afetivo, social e físico. 

 Dentro do universo da educação integral é imprescindível que sejam 

estabelecidas atividades de rotinas favoráveis à promoção à saúde e o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis condizentes ao universo educativo em que a 

criança se encontra. Assim, hora de alimentar-se, de descansar e de lazer são 

momentos ímpares para se manter uma convivência saudável. 

 Por meio da organização das atividades no tempo estabelece-se o que se 

chama de rotina, a qual possibilitar ao educador uma direção para o trabalho que se 

propõe a fazer e aos alunos segurança e compreensão de que estamos em um 

mundo organizado e num contexto educativo favorável ao desenvolvimento pleno da 

criança. 

 

OBJETIVOS 
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Geral 

- Criar estratégias apropriadas para os momentos de transporte, alimentação, 

descanso e lazer do aluno, buscando favorecer o seu bem-estar físico, social, afetivo 

por meio de hábitos saudáveis no ambiente escolar. 

 

Específicos 

- Identificar e compreender a sua pertinência aos diversos grupos dos quais 

participam, respeitando suas regras básicas de convívio social e a diversidade que os 

compõem;  

- Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, 

executando ações simples relacionadas à saúde e higiene; 

- Construir hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com 

a higiene, alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e cuidado com a 

aparência; 

- Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo 

sua auto-estima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

interação social; 

- Participar de atividades de arrumação e organização da sala de aula ou do 

ambiente de convívio coletivo na escola, interagindo e cooperando em grupos. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do projeto busca-se criar atividades de rotina, 

estimulando o cuidado com a saúde e o bem-estar físico, social e afetivo do aluno. 

Assim, rotineiramente serão criados os seguintes momentos: 
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Hora do transporte: O momento do transporte do aluno para a escola é de 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação. Ao chegar na escola, o 

aluno será recepcionado pela equipe pedagógica e professores no momento de 

acolhimento. 

O momento de acolhimento se organizará a partir da distribuição dos alunos 

em grupos e desenvolvimento de atividades lúdicas e informativas, tais como: avisos 

sobre a rotina e cotidiano, momentos de história e música, entre outros. 

Hora do café/lanche: Os alunos tomaram café no pátio sob a orientação 

dos professores e equipe pedagógica. 

Hora do almoço: Os alunos irão almoçar em suas respectivas salas de aula, 

sob a orientação dos professores. 

Hora do descanso: Os alunos poderão descansar sob a orientação dos 

professores, após o período de almoço. 

Durante os momentos de café/lanche, almoço e descanso serão organizados 

atividades de rotina visando hábitos de cuidado e higiene com os alimentos bem 

como com o próprio corpo. Em outros termos, buscar-se-á desenvolver estratégias 

onde os alunos aprendam: 

- manter o ambiente limpo,  

- alimentar-se de forma saudável e apropriada dos alimentos, fazendo uso correto 

dos utensílios; 

- criar hábitos de higiene bucal; 

- lavar as mãos antes e após as refeições; 

- usar adequadamente os banheiros; 

- manter o ambiente da sala limpo antes e após às refeições e atividades realizadas; 

- organizar os colchonetes após o momento de descanso;  

- portar-se de maneira saudável durante as refeições, buscando a promoção do 

bem-estar físico do grupo; 
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- adotar atitudes de gentileza para com o próximo nas suas interações com o outro 

durante os momentos de café/lanche, almoço e descanso. 

A escola buscará ainda criar eventos que possam contribuir para a formação 

e promoção à saúde dos alunos como, palestras e  a criação de subprojetos dentro 

do tema da promoção à saúde. 
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PROJETO  INTEGRANDO E CRIANDO LAÇOS 

 

Apresentação 

 

Este projeto surgiu de ação integrada desenvolvida pelo SOE, Serviço de 

Orientação Educacional e a Coordenação da Rede Integradora da Escola Parque 

210/211 Norte, ao  longo do ano letivo de 2019. 

 

 Responsáveis 

 

Marcia Moreira d’Almeida e Souza 

Luciana Angélica de Azevedo Coriolano 

Ana Tereza Ramos de Jesus Ferreira 

 

Apresentação 

  

A idealização de se criar mais um espaço dentro do ambiente escolar da Escola 

Parque 210/211 Norte surgiu um ano após a oferta de Educação Integral na nova 

concepção de educação assumida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. A 

proposta teve como base o projeto elaborado pela Coordenação da Regional de Ensino 

do Plano Piloto a qual se refere à educação como “um lugar onde se busca garantir uma 

formação capaz de contribuir para o desenvolvimento da pessoa em todos os seus 

aspectos, sejam eles éticos, políticos, cognitivos, afetivos, emocionais, sociais, culturais, 

físicos ou motores” e orienta que: o trabalho seja articulado de maneira contextualizada 
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e transversal, contemplando conhecimentos de diversas áreas e eixos transversais. 

Dentro desta perspectiva e pensando no bem-estar da criança inserida no contexto 

escolar e sua integração ao novo modelo de Educação Integral, este projeto nasce para 

contribuir as práticas educativas por meio de intervenções terapêuticas e educacionais a 

estudantes com maior dificuldade em adaptação neste ambiente escolar e propõe o 

desenvolvimento de estratégias tanto para o aluno como para o corpo docente de 

convívio social capaz de proporcionar a ampla capacidade humana. Sendo assim, a 

proposta visa oferecer atendimentos aos estudantes dentro de uma perspectiva 

interdisciplinar com técnicas provenientes da psicologia e da orientação educacional. 

 

 

Fundamentação Legal 

  

Para a criança, o principal agente de inserção social é sem dúvida o ambiente 

educacional. Buscar a integração de crianças no contexto escolar e em seu grupo deve 

ser o movimento natural de educadores para se construir um ambiente escolar mais 

humanizado e acolhedor. O desajuste escolar pode acontecer por dificuldades de 

aprendizagem e também pelo modo como a escolas abordam, negam, desqualificam o 

degrau, as diferenças sociais, o desencontro de linguagens entre crianças de diferentes 

níveis sócio-culturais e territoriais. Compreender que o sofrimento infantil pode se 

manifestar através de comportamentos inadequados como atitudes agressivas, 

isolamento social e dificuldade na interação com seus pares nos leva a criar ações 

interventivas mais direcionadas e construtivas. Piaget (1994) considera as relações 

sociais de cooperação como essenciais para o desenvolvimento moral com vistas à 

autonomia. Neste tipo de relação os sujeitos interagem uns com os outros (cooperam 

uns com os outros) e na Escola isso pode ser feito, inclusive em trabalhos de relações 

grupais, pois a prática da cooperação torna-se necessária para resolver e desenrolar 

certos encontros e desencontros que acontecem numa sala de aula ou num 

estabelecimento de ensino. Piaget, quando discute esse assunto em sua obra: Estudos 

Sociológicos (1965/73), afirma que “natureza reflexiva, crítica e reguladora da 

cooperação é que permite a socialização intelectual do homem, abrindo espaço para a 

construção de um equilíbrio racional consciente.” Em outras palavras, a reflexão crítica 
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sobre seus atos e dos outros abre caminhos para transformações, mudança de postura 

que envolve valores éticos e morais como o respeito ao outro e a responsabilidade 

subjetiva. Assim, é a partir de situações de cooperação e reciprocidade que podemos 

refletir sobre o bullying com os nossos educandos, favorecendo a este uma maior 

compreensão da realidade escolar e sobre as decorrências de sua atuação no que diz 

respeito ao Enfrentamento à Violência no Cotidiano Escolar. Piaget valoriza muito a 

cooperação, e a define assim, [...] o desenvolvimento intelectual e moral só ocorre 

através da cooperação, pois dela derivam o respeito mútuo e a autonomia, enquanto a 

coação, como um processo que supõe relação de subordinação, impede que exista uma 

reciprocidade de ações e sentimentos, impossibilitando à criança a construção das 

estruturas mentais operatórias necessárias à conquista da autonomia, imprescindível à 

formação e à consolidação do mundo democrático. Piaget também discorre sobre a 

cisão existente entre o discurso e a prática do juízo moral nas crianças, embora ele 

acredite que esta cisão não ocorra frequentemente. Ele elabora uma teoria que 

contempla a ação moral para que se possa levar o futuro cidadão a cumprir o ideal 

libertário e democrático, e não a ser apenas um bom orador ou juiz, porque acredita que 

é na ação moral que se confrontam afetividade e Razão. Tognetta (2008 p.11242) 

afirmam que, [...] atualmente, muitos professores sente-se impotentes e inseguros ao se 

depararem com problemas cada vez mais frequentes de indisciplina, de violência ou de 

conflitos, tais como físicas e verbais, furtos, insultos, desobediência às normas, bullying, 

entre outros. [...] alguns educadores sentem-se inseguros e desconhecem como 

poderiam intervir de forma construtiva [...] sentem-se despreparados pra realizarem 

intervenções diferentes de conter, punir, acusar, censurar [...] acabam por educar 

moralmente agindo de maneira intuitiva e improvisada, pautando suas intervenções no 

senso comum. De um modo especial a intervenção em situações de conflito interpessoal 

não deve ser negada. Ela deve ser discutida e refletida por todos os participantes da 

comunidade escolar, de modo que haja a promoção do desenvolvimento da autonomia. 

  Outra contribuição sobre o desenvolvimento infantil vem da perspectiva de Henri 

Wallon (1941, 1959) que sugere que haja uma comunicação permanente entre quatro 

elementos básicos, sendo eles: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação 

do eu como pessoa. Em sua proposta a ênfase está em considerar a pessoa como um 

todo dentro de uma cultura mais humanizada. 
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Justificativa 

 

            Com a implantação em 2017 do Projeto da Educação Integral elaborado pela 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto no espaço das Escolas Parques em 

que visava atender as propostas de educação apresentadas  pelo Programa Novo Mais 

Educação do Governo Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases e do Plano Nacional e 

Distrital de Educação percebe que foram alteradas práticas pedagógicas e rotinas 

desenvolvidas anteriormente, como exemplo o da proposta de jornada única de dez 

horas diárias, de segunda a sexta, também foi acrescentado às atividades curriculares 

entremeadas por ações complementares, o atendimento aos alunos passou a ser restrito 

a alunos matriculados em quatro escolas classes. O que se vem observando na prática, 

com a implantação dessa nova proposta foram os comportamentos inadequados 

apresentados pelos estudantes oriundos dessas quatro Escolas da Rede de Educação 

Integral no que se refere à capacidade de adaptação e interação social e respeito a 

regras, pois os mesmos trazem características culturais, afetivas, sociais, financeiras e 

históricas diversas para convívio dentro do mesmo ambiente educacional, observação 

constatada na Proposta  Pedagógica/2017.  

 Fazendo referência ao Princípio da Territorialidade da Educação Integral levanta-

se a discussão sobre a diversidade social, cultural e econômica em que vivemos aqui no 

Distrito Federal. Como foi citado no artigo de relato de experiência que consta na revista 

Com Censo, março de 2018, cujo título é “Rede Integradora de Educação Integral da 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto” que avaliou os aspectos emergentes 

das realidades escolares na CRE-PP e apontou para uma série de especificidades desta 

Regional no que tange à oferta de Educação Integral. Dentre eles verificou que os 

estudantes matriculados nesta Escola Parque são oriundos de todas as Regiões 

administrativas (RAs)  do DF e do entorno, sendo um grupo sócio econômico diverso, 

tendo representado todos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH)  existente no DF. 

Contextualizar a educação nessa realidade nos exige intensificar a oferta de propostas 

de trabalho que visa à construção de ações interventivas para integrar a demanda de 

estudantes, seus familiares como toda comunidade escolar. 

Um olhar atento a estas crianças nos levou a criação de um espaço de escuta 

para crianças que estão apresentando dificuldades adaptativas, problemas emocionais e 



 

 

112 

alterações comportamentais. É uma proposta que visa diminuir ou mesmo sanar os 

desajustes no ambiente escolar e favorecer um espaço acolhedor, um ambiente 

envolvedor para que sintam como o “melhor lugar para ser criança”. 

 

Público – Alvo  

 

Estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental das quatro Escolas da Rede 

de Educação Integral da Escola Parque 210/211 Norte e que sejam encaminhados pelos 

professores regentes e Coordenadores ao SOE. 

 

 

Problematização  

 

     Considerando o alto índice de encaminhamentos de alunos pelos professores e 

coordenadores pedagógicos da Escola Parque 210/211 Norte ao SOE com queixas de 

atitudes de intolerância, de não aceitação as diferenças, agressividade, comportamentos 

inadequados que são compartilhados diariamente no ambiente escolar, percebe-se a 

necessidade de ações interventivas junto a estes estudantes a fim de conscientizações 

que os levem a reflexões e que possam capacita-los a lidar de forma mais adequada um 

com o outro. Dentre os comportamentos presentes nos encaminhamentos dos 

professores desta Unidade de Ensino destacamos: agressão física, verbal e simbólica 

(bullying) e violência silenciada (indiferença ao outro). Portanto, sendo a escola um 

ambiente formador do indivíduo como sujeito das atitudes morais e respeito a regras 

torna-se urgente providências para articular saberes que contribuam na melhor 

integração e formação de vínculos entre os alunos. 

      

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

 

 Promover a integração e a socialização entre os alunos respeitando às diversidades 

sociais, culturais e históricas. 
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 Objetivos Específicos 

 Refletir sobre a importância das interações cooperativas e o respeito na escola; 

 Discutir sobre a cultura escolar e seus valores; 

 Ampliar espaços de escuta para oportunizar as intervenções; 

 Favorecer a resolução de conflitos entre os alunos  

 

Estratégias de ação: 

   O referido projeto será desenvolvido dentro dos espaços da Escola Parque 

210/211 Norte, com os alunos encaminhados ao SOE. O trabalho será desenvolvido por 

ações conjuntas entre a Coordenação da Educação Integral  e a Orientação 

Educacional. Os atendimentos serão periódicos e sistemáticos aos alunos e reuniões 

esporádicas aos seus familiares quando se fizer necessária. Inicialmente os 

atendimentos far-se-ão aos alunos já encaminhados no primeiro quadrimestre de 2017 

matriculados na Escola Classe ASPALHA em função da grande demanda desta UE e 

após acordo entre as duas escolas. A intenção é desenvolver um projeto piloto e no ano 

subsequente  estender as demais Escolas da Rede de Educação Integral desta EP. 

Após a inserção deste projeto na PP, será apresentado ao corpo docente desta escola. 

 

Metodologia 

 

 A metodologia centra-se em encontros semanais que, aqui, denominamos 

”Ciranda do Bate-Papo” com grupos de, no máximo, cinco alunos e na elaboração e 

desenvolvimento de estratégias de intervenção. Os encontros serão compostos por 

diferentes atividades as quais serão desenvolvidas na própria escola. As atividades das 

Cirandas vão desde Jogos Psicodramáticos, Inversão de Papeis (Role-playing) até as 

Técnicas do Programa de Intervenção em Auto regulação e Funções Executivas, 

PIAFEX. Vale ressaltar a importância de reuniões de coordenação com á equipe 

pedagógica em espaços quinzenais ou mensais para promover o diálogo com os 

professores (intervenção mediada) a fim de juntos criarmos novos significados as 

situações cotidianas de sala de aula. Quando necessário à família será convocada para 
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entrevista a fim de levantarmos dados acerca das seguintes questões: autonomia X 

dependência; limites; autoritarismo X autoridade; relacionamento cognitivo e emocional 

na família, com o objetivo de resignificar os relacionamentos intrafamiliar. 

Avaliação 

Avaliação processual, autoavaliação por parte dos participantes da equipe responsável 
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RECREIO ATIVO 

 

 

 

Responsáveis:  

Coordenação Escolar 

Jovens Educadores Voluntários 

Direção Escolar 

 

Justificativa: 

O Recreio é um horário onde os alunos podem realizar tarefas diversificadas 

de forma autônoma e de livre escolha. É um momento onde eles podem realizar o 

lanche, descansar, brincar e conversar sem o acompanhamento do professor.  

Porém, a ausência de um direcionamento, ou até mesmo de materiais 

disponíveis, para serem utilizados pelas crianças durante o horário do recreio, 

podem gerar conflitos, principalmente pela falta de maturidade dos alunos para gerir 

seu tempo livre.  

 Desta forma, visando promover um melhor aproveitamento do tempo 

disponível no recreio este projeto apresenta uma didática interdisciplinar, criando 

alternativas mais atraentes para brincar, utilizando-se de conteúdos da Educação 

Física, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música. 

 Sendo assim, é possível visualizar a importância e relevância deste projeto, 

principalmente porque vê no horário do recreio um momento para ser planejado e 

oferecido aos alunos alternativas diversas que promovam uma interação 
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educacional saudável entre as crianças, procurando sempre levar em consideração 

seus interesses e sua faixa etária.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Proporcionar condições a alunos de apropriarem-se de novos saberes sobre 

a cultura do lazer; 

 Oferecer atividades lúdicas e brinquedos variados; 

 

 Estimular ações cooperativas e coletivas; 

 Promover momentos de autonomia; 

 Estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis durante o horário do 

recreio; 

 Diminuir a incidência de conflitos e acidentes entre os alunos. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Ao Coordenador Escolar cabe o direcionamento de atividades diversas, tais 

como: jogos, brincadeiras, estafetas, gincanas, contação de histórias, teatrinhos de 

fantoche, brinquedos cantados, dobraduras, danças e composições coreográficas 

entre outras. 

Aos Monitores Educacionais e aos Jovens Educadores Voluntários cabem à 

oferta de bolinhas de totó, bolas de futebol, cordas, etc. Além do monitoramento do 

espaço recreativo durante a realização do recreio. 

A pedagoga cabe o acompanhamento das aprendizagens e a organização do 

trabalho pedagógico da escola. 

À escola, de uma forma geral, compete o auxílio em relação aos recursos 

utilizados no projeto, como espaço, aparelhagem de som, Datashow, microfone, e 

materiais diversos. 

    

Plano operativo: 

Inscrição: 

Não será necessária inscrição para participação no projeto. Todos os 
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alunos no horário do recreio optarão por uma das atividades que estarão sendo 

ofertadas. 

Realização: 

O projeto ocorrerá em forma de oficina de dança e atividades 

diversificadas, além das atividades tradicionais, tais como: futebol e totó, durante todo 

ano letivo no horário do recreio.  

Público-alvo:  

Serão atendidos nesse projeto alunos de 1º ao 5º ano do Ensino  

 

Fundamental das escolas de origem da Escola Parque 210/211 Norte. 

 

 ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Objetivos de aprendizagem: 

 Respeitar a sua vez na execução das tarefas; 

 Desenvolver a cooperação;  

 Reconhecer e aprender a respeitar as diferenças de gênero e idade; 

 Aprender a socializar de maneira saudável. 

 

Procedimentos: 

O projeto será realizado durante todos os dias da semana na hora do recreio, das 

9h30 às 10h e das 15h30 às 16h.  

 

Recursos didático-pedagógicos: 

Para que o projeto seja bem sucedido será necessária a utilização de alguns 

recursos didático-pedagógico, como por exemplo: Aparelhagem de som, microfone, 

trilha sonora diversificada, Data Show, materiais diversos, etc.  

 

Avaliação: 

A avaliação do projeto ocorrerá diariamente através da observação do 

espaço/tempo do recreio em relação ao comportamento dos alunos e de como os 
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mesmos estão aproveitando o que está sendo ofertado. E será observado, também, a 

incidência de conflitos durante esse período em que os alunos estarão com atividades 

dirigidas. 
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ACOLHIMENTO 

 

 

Responsáveis:  

Direção Escolar 

Supervisão e Coordenação Escolar 

Professores 

 

JUSTIFICATIVA: 

A escola representa na vida da criança, não apenas pelo quantitativo de horas, 

mas também pela qualidade do tempo que é passado dentro desta instituição, a sua 

segunda casa. E para que isso seja significativo para o seu crescimento e 

desenvolvimento é necessário que nossos alunos se sintam seguros e acolhidos nesse 

ambiente. 

Dessa forma, é importante que o momento da chegada e entrada na escola seja 

realizada de maneira planejada dando espaço para que os alunos sintam-se à vontade e 

pertencentes a esse local, assim como sua família.   

Nesse sentido é importante destacar a relevância do projeto, pois o mesmo 

colabora com um bom funcionamento da rotina escolar e promove a interação entre os 

alunos desde a chegada até a saída da escola. 

 

Objetivos do projeto: 

 

 Organizar a entrada dos alunos de forma lúdica e atrativa; 

 Realizar informes gerais sobre o funcionamento e acontecimentos da escola; 

 Inserir e adaptar os alunos na rotina do dia; 

 Promover um sentimento de segurança e pertencimento; 

 Envolver as famílias num clima de acolhimento; 
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 Promover a harmonia dentro do ambiente escolar; 

 Estabelecer bons relacionamentos entre as Escolas da Rede de Educação 

Integral; 

 Trabalhar com a formação de plateia. 

 Trabalhar valores e regras/combinados de comportamento e convivência comum 

a todos os estudantes da Escola Parque. 

 

 

Atribuições: 

Cabe à Coordenação e a Equipe de Direção realizar o acolhimento dos alunos no 

momento da chegada à escola através de atividades lúdicas, com músicas, brincadeiras, 

histórias e/ou vídeos. 

Cabe aos Professores estarem presentes junto a sua turma participando e 

orientando os alunos com relação ao comportamento, podendo também sugerir e 

realizar atividades. 

À escola, de uma forma geral, compete o auxílio em relação aos recursos 

utilizados no projeto, como espaço organizado com plaquinhas identificando as equipes, 

aparelhagem de som, Data show, microfone e materiais diversos. 

    

Plano operativo: 

    

Realização: 

O projeto ocorrerá todos os dias na hora da entrada e será realizado no 

pátio de entrada da escola, durante todo o ano letivo, tanto no turno matutino quanto no 

turno vespertino.  

Nele serão desenvolvidas atividades de música, brinquedos cantados, 

brincadeiras, contação de histórias, apresentações dos alunos, vídeos, Conversas, etc.  

 

Público-alvo: 

Serão atendidos nesse projeto alunos de 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental das escolas de origem da Escola Parque 210/211 Norte. 

 

          Avaliação: 



 

 

121 

              A avaliação do projeto ocorrerá através da observação diária desses 

momentos e com conversas nas coordenações pedagógicas com o grupo docente. 
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PROJETO FESTA DA FAMÍLIA 

 

 

Introdução 

 

 

É indiscutível a importância da família na formação das crianças. Uma boa 

educação em casa prepara a criança para a vida em sociedade. A jornada de trabalho 

dos pais ou responsáveis faz com que tenham pouco contato com as crianças, 

delegando à escola o papel de formadora inicial dos ensinamentos básicos de 

convivência em sociedade. Mesmo a escola ao desempenhar esse papel, não cobre a 

carência que vai além do ambiente escolar. 

 

Na escola, a criança amplia os ensinamentos aprendidos em casa com a família. 

A família juntamente com a escola tem importância fundamental na formação 

socializadora da criança. Abromovay et all (2009) afirmam que “ as instâncias da 

escola e da família correspondem a duas agências socializadoras e interdependentes: 

ambas assumem funções educativas que algumas vezes se confundem e outras, se 

sobrepõem.” (p.152). Essas autoras consideram que 

 

A aproximação dos familiares com a instituição escolar pode derivar no 

fortalecimento de uma ação conjunta para tratar das eventualidades cotidianas, as 

quais muitas vezes atingem as duas esferas e elas imprimem uma série de 

dificuldades (ABROMOVAY, 2009, p.153). 
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Objetivo 

 

Vivenciar situações de socialização juntamente com a família e a comunidade 

escolar. 

 

 

Objetivo Específico 

 

Participar de atividades lúdicas e culturais com a família na escola. 

 

 

 

Metodologia 

 

No mês de abril, no último sábado, a Escola Parque 210/211 Norte realizará a 

Festa da Família com a finalidade de fortalecer o vínculo da família com a escola, 

promovendo a participação de todos os segmentos que formam a comunidade 

escolar, tais como alunos, professores, direção, supervisores, coordenadores, apoios 

técnico-administrativo e pais em atividades lúdicas e culturais. 
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PROJETO FESTA JUNINA 

“A escola que se abre para seu público é mais questionada, mas, se fica fechada, não há 

comunidade em torno dela”. Marcelo Cunha Bueno 

 

 

Introdução 

 

Uma das maiores dificuldades da Escola Parque 210/211 Norte, nos anos 

anteriores foi a de atrair os pais ou responsáveis e estreitar a relação pais-escola, 

formando uma parceria de apoio ao desenvolvimento do aluno. Muitos pais se justificavam 

por causa do trabalho, tempo ou a distância da escola em relação ao seu trabalho ou sua 

casa. 

 

A Festa Junina à partir do ano de 2011, conseguiu motivara presença dos pais / 

responsáveis por conta de uma atividade prazerosa onde estes podem se divertir com 

seus filhos e demais familiares. 

 

Outra dificuldade encontrada era  a integração da Escola Parque 210/211 Norte 

com as Escolas da Rede de Educação Integral. A Festa Junina também proporcionou 

maior envolvimento nesse sentido a partir de 2011, quando as Escolas da Rede de 

Educação Integral foram convidadas a participar com uma barraca na nossa festa. 

 

A partir de então, nos anos de 2011, 2012 e 2013 a Festa Junina, passou a 

congregar com alunos, professores, direção, Escolas da Rede de Educação Integral, 

comunidade, umas das maiores festas com muita animação e apresentações de alto 

nível. 
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No ano de 2012, a festa teve a presença maciça dos familiares, além de um colorido 

espetacular com as apresentações do Cacuriá, Flor de Mamulengo, Siriri, Pião entrou na 

Roda e outras danças ricas em conteúdos para os nossos alunos. 

 

No ano de 2013, a Escola Aspalha, trouxe a quadrilha da sua escola, com 

apresentação de uma quadrilha profissional, além das apresentações entusiasmadas de 

todos os nossos alunos. 

 

Objetivo 

 

Promover a integração da família,   das Escolas da Rede de Educação Integral e da 

comunidade circunvizinha com a Escola Parque 210/211 Norte. 

 

Objetivos Específicos 

 

Promover  oportunidade  de  encontro  positivo,  melhorando  o  diálogo,  entre  as  

Escolas 

Escolas da Rede de Educação Integrals, os pais, a comunidade e a Escola Parque 210/211 

Norte. 

 

Metodologia 

 

A Festa Junina da Escola Parque 210/211 Norte ocorrerá durante o período da 

tarde das 15h às 20h, onde serão desenvolvidas várias atividades relacionadas à tradição 

junina, tais como apresentações de quadrilhas, pescaria, venda de alimentos típicos de 

festa junina, e outras atividades. 

 

Os alunos do dia 15 de junho serão todos convocados a participar da festa no 

período da tarde e não terão aula. Porém, o dia letivo será contado com a participação na 

atividade Festa Junina da Escola Parque 210/211 Norte. Todos os alunos de todas as 

Escolas da Rede de Educação Integral serão convidados, sendo dispensada a presença 

nessas Instituições de Ensino de acordo com anuência da CRE PP e as Escolas da Rede 
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de Educação Integral. As Escolas da Rede de Educação Integral serão convidadas a 

participar a também fazer parte da festa, montando a barraca da Escola Classe que fizer 

parte da Festa junina da Escola parque 210/211 Norte. 

 

 

 

    Avaliação 

 

Espera-se que os pais conheçam o trabalho realizado na escola através de uma 

festa, podendo formar uma parceria construtiva que vai favorecer o desempenho dos 

alunos na escola, auxiliando no processo socioeducativo.   Pais mais cooperativos 

e participativos na vida escolar podem influenciar efetivamente para a melhoria da 

escola como um todo, através de suas observações, expectativas, críticas e 

sugestões. 
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Projeto Copa América das Escolas Parque  

Estádio Nacional de Brasília 

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

O projeto Copa América das Escolas Parque – Estádio Nacional de Brasília tem 

como objetivo possibilitar aos estudantes dos 5º anos frequentadores da Rede Integradora das 

Escolas Parque, a participação em um torneio esportivo de caráter social, gratuito e sem fins 

lucrativos, onde ocorra a participação da equipe gestora, professores e estudantes, 

possibilitando visitas e jogos na arena do Estádio Nacional de Brasília, por meio da integração 

entre Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte e Turismo. 

 

2. OBJETIVOS 

- Envolver os estudantes dos 5º anos frequentadores da Educação Integral das Escolas 

Parque no torneio esportivo; 

- Integrar das equipes das Escolas Parque para elaboração da estrutura do torneio; 

- Trabalhar interdisciplinar com vistas a inserção de aspectos culturais dos países participantes 

nos conteúdos escolares; 

- Visitar a Arena do Estádio Nacional de Brasília 

- Desenvolver  relação interpessoal e respeito por meio do esporte; 

- Proporcionar a interrelação entre Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte e Turismo 

para a realização do evento. 
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3. CONTEÚDOS 

- Treinamento das equipes participantes no torneio; 

- Jogos e brincadeiras lúdicas dos países participantes; 

- Técnicas de pintura e criação de arte em camisetas; 

- Regras adaptadas e oficiais do futebol; 

- Cooperação, integração, mediação não violenta de conflitos e diálogo; 

- Aspectos culturais e musicalidade dos países participantes; 

. 

 

4. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

A metodologia será realizada de forma planejada e sistematizada, incluindo: 

- Reunião periódica com representantes das Escolas Parque para elaboração das 

regras, tabelas e condutas do torneio; 

- Encontro de representantes da Secretaria de Educação e Secretaria de Esportes e 

Turismo para a elaboração de calendários e devidas responsabilidades (apoio institucional, 

lanche, transporte, camisetas, medalhas e etc); 

- Exposição e debates com explicação sobre o objetivo do passeio para estudantes e 

professores,  

- Escolha das turmas dos 5º anos que participarão do torneio; 

- Envio de ofício para a Secretaria de Esporte e Turismo solicitando a disponibilidade do 

Estádio Nacional para o desenvolvimento do evento; 

- Distribuição de bilhetes para as Escolas da Rede de Educação Integral e responsáveis 

detalhando os dias e objetivos do torneio; 

- Organização da equipe que irá acompanhar os estudantes no campeonato; 

 

 O público alvo atendido no projeto será composto por estudantes dos 5ºanos da 

Educação Integral frequentadoras da Escolas Parque. 

 

5. AVALIAÇÃO  
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Os resultados serão mensurados durante o decorrer do processo pedagógico e do 

torneio propriamente dito, onde serão observados o interesse, participação e aprendizado nas 

atividades propostas pelos professores participantes do projeto Copa América das Escolas 

Parque – Estádio Nacional de Brasília. 

Pretende-se que os estudantes participantes do projeto possam adquirir uma 

consciência crítica capaz de produzir atitudes que contribuam para o desenvolvimento cultural, 

por meio do desenvolvimento de atitudes educativas, esportivas e dialógicas. 
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PROJETO REVOADA DE PIPA 

 

Professor responsável: Augusto Magno de Carvalho 

Introdução 
 
 

A Revoada de Pipas da Escola Parque 210/211 Norte teve sua primeira edição 

em 1995 e, desde então, faz parte do calendário escolar desta Instituição de Ensino. 

Durante esse período, somente no ano de 1997 não houve essa festa. 

 

A Revoada de Pipas envolve toda comunidade escolar e circunvizinha entorno desta 

atividade lúdica de “soltar pipas”, quando pais e filhos têm oportunidade de participar 

juntos de todas as etapas da confecção à soltura da pipa. 

 

Na Revoada de Pipas, cada participante tem recebe um “kit do pipeiro” que contém: 

uma armação ou varetas, papel de seda e rabiola pronta. Após o recebimento do material, 

o participante confeccionará a própria pipa. Caso precise de ajuda, uma equipe de 

professores estará disponível para auxiliá-lo. Em seguida, ocorrerá a revoada de todas as 

pipas confeccionadas, bem como, as que os participantes trouxerem prontas de casa. 

Durante a Revoada de Pipas, haverá um concurso das pipas originais e criativas com 

distribuição de prêmios. 

 

A área  destinada  para  a  realização  deste  evento  é  delimitada  e  há  

monitoramento  de professores. Normas de segurança são trabalhadas durante todo o 

período que antecede ao evento e, no dia de sua realização. 
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Justificativa: 

 

 

A pipa é um brinquedo popular dos mais tradicionais do Brasil e do mundo. Sendo 

praticado há séculos por crianças e adultos. No Brasil, é muito comum em todos estados 

com algumas variações de nomes e formas. 

 

Além do aspecto lúdico, a pipa tem importância nas ciências.  

 

 

Objetivo Geral: 

 

Resgatar valores sociais e culturais através de brinquedos populares, fortalecendo o 

relacionamento de pais (ou responsáveis) e filhos e o prazer de brincar e aprender juntos. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade solidariedade em 

situações lúdicas. Ampliar o repertório de brinquedos conhecidos. 

 

Desenvolver-se emocional e socialmente por meio do trabalho em grupo. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 A Revoada de Pipas acontece com a participação dos alunos da Escola Parque 

210/211 Norte , Comunidade Escolar e circunvizinha. O evento se realiza com a doação de 

um kit de confecção para os participantes: papel de seda, armação de bambu ou varetas e 

rabiola.  

 O participante se dirige às mesas de confecção onde encontrarão, além de outros 

materiais necessários, tais como cola e tesoura, uma equipe de colaboradores para instruir 

na montagem da pipa. O único material que a escola não dispõe é o carretel de linha nº 10, 

que deverá ser trazido pelo participante. 
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 Após a confecção da pipa, colocação de demais adereços e preparativos de envergue 

e cabresto, o participante se dirige à área verde nos fundos da escola para empinar sua 

pipa. Neste espaço, ele terá contato com outros colaboradores, responsáveis pela ajuda 

para  empinar a pipa e, primordialmente, para estabelecer os limites da área verde, 

evitando assim que o participante fique próximos às pistas e ruas movimentadas.  

 No evento ocorre a premiação com medalhas para os participantes, além de um 

trabalho preventivo em relação às normas de segurança para o pipeiro, tais como não soltar 

pipas perto de redes elétricas, não subir em lajes, ter cuidado com ruas e pistas  

 

 

 

 

movimentadas, não tentar tirar  a pipa presa em fios elétricos ou antenas, não soltar pipa 

em dias de relâmpagos e, principalmente, não soltar pipa com linha cortante com cerol. 

 

 

RECURSOS  MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

Papel de Seda, cola branca, varetas de bambu, rabiola e linha número 10. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 A cada ano, ao término do evento, os participantes tem a oportunidade de preencher 

um pequeno questionário com perguntas diretas sobre a Revoada de Pipas e espaço  para 

sugestões sobre a estrutura,  organização, possíveis falhas e melhorias para o próximo. 

 A partir daí, a direção da escola faz um levantamento deste material e coloca em 

prática as sugestões viáveis e oportunas no evento vindouro. 
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PROJETO ANUAL LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL 2019 

 

 

 

Professor Responsável: Guilherme Fabiane Ferreira Chagas 

 

APRESENTAÇÃO   

 

A proposta que se segue, apresenta o conjunto das atividades que serão realizadas 

no Laboratório de Informática durante o ano de 2017, sob a responsabilidade do professor 

Guilherme Fabiane Ferreira Chagas, matrícula 205.615-X. 

A perspectiva inicial é apresentar e disponibilizar o laboratório de informática 

enquanto equipamento e ferramenta tecnológica de informação e comunicação acessível na 

escola, permitindo seu uso como suporte pedagógico ao trabalho que é desenvolvido em 

sala de aula, ampliando, assim, as possibilidades de êxito do processo de ensino-

aprendizagem por meio do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

 

 

JUSTIFICATIVA 

  

 

 

Considerando que estamos na Era Digital, é necessário que haja inclusão 

tecnológica na sociedade. Sendo assim, a escola é parte da mesma e implementadora 

desse processo. Cabe a escola oferecer ao educando a inclusão tecnológica. 

 O uso do Laboratório de Informática permite inserir as tecnologias na prática 

educativa, uma vez que essas ferramentas permitem ampliar a aprendizagem e criar 

materiais pedagógicos mais atraentes.  
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Assim, o uso do computador passou a ser ferramenta de auxílio na construção do 

conhecimento, desenvolvendo nos alunos o raciocínio lógico-matemático, a capacidade de 

concentração, coordenação motora fina, criatividade, orientação espacial, por meio dos 

editores de texto, de apresentação, jogos interativos, entre outros, que favorecem a 

aprendizagem ativa.  

 

A informática deve ser vista como um instrumento de interação com o educando, 

uma vez que o conhecimento não é transmitido, mas sim construído progressivamente por 

meio de ações que, segundo Piaget, são interiorizadas e se transformam. 

Nesta perspectiva, a informática na educação deve promover uma aprendizagem 

que propicie a interação construtiva do aluno com o computador e o educador. Atualmente, 

não há como viver alheio à utilização da informática. Isso significa que a escola deve dispor 

de outros recursos existentes na sociedade e preparar a criança para viver nas exigências 

do século XXI. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Alunos devidamente matriculados na Unidade de Ensino. 

 

OBJETIVO GERAL   

 

Implementar o funcionamento do Laboratório de Informática da escola enquanto 

equipamento e ferramenta de acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação, 

sensibilizando e incentivando professores e alunos a dele se utilizarem nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Iniciar alunos e professores no conhecimento, manejo e cuidados das 

tecnologias da informação e comunicação; 

 Proporcionar uma renovação/mudança nos métodos de ensinar e 

aprender, onde o aluno assume sua condição de sujeito do conhecimento e o 

professor se qualifica como orientador e facilitador da construção do conhecimento; 

 Integrar atividades com as desenvolvidas pelos professores em sala de 

aula; 
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 Proporcionar capacidades múltiplas ao aluno, facilitando para que os 

indivíduos possam trilhar na busca de seu próprio desenvolvimento. 

 

 

METODOLOGIA   

 

As atividades desenvolvidas na sala de informática serão planejadas em conjunto 

com o professor que irá utilizar o espaço como ferramenta para o aprimoramento de suas 

atividades pedagógicas. 

Será criado um horário de atendimento de forma que todos os professores possam 

levar os seus alunos para atendimento no laboratório de informática. 

As aulas no laboratório de informática serão desenvolvidas a partir do planejamento 

das necessidades da turma, utilizando os recursos disponíveis nos equipamentos, e em 

consonância com a Proposta Pedagógica (PP) da Unidade de Ensino. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Recurso humano: Professor de Informática 

 Recursos materiais: laboratório de informática 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do projeto será feita por meio da observação do desempenho e 

participação dos alunos durante as aulas e mensalmente com os professores nas 

coordenações. 

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PLANO DE AÇÃO 

 

Guilherme Fabiane Ferreira Chagas – professor graduado em Ciências da Computação. 

Contatos:  

 E-mail: guilhermefchagas@gmail.com 

 Telefone: 981425574 

 

 

 

 

 

mailto:guilhermefchagas@gmail.com
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REFERÊNCIAS   

 http://www.planetaeducacao.com.br/portal/vozdoprofessor/USO-DA-

INFORMATICA-COMO-RECURSO-PEDAGOGICO.pdf 

 http://novaescola.org.br/ 

 https://pt.scribd.com/doc/17780701/PROJETO-DO-LABORATORIO-DE-

INFORMATICA-EDUCATIVA 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planetaeducacao.com.br/portal/vozdoprofessor/USO-DA-INFORMATICA-COMO-RECURSO-PEDAGOGICO.pdf
http://www.planetaeducacao.com.br/portal/vozdoprofessor/USO-DA-INFORMATICA-COMO-RECURSO-PEDAGOGICO.pdf
http://novaescola.org.br/
https://pt.scribd.com/doc/17780701/PROJETO-DO-LABORATORIO-DE-INFORMATICA-EDUCATIVA
https://pt.scribd.com/doc/17780701/PROJETO-DO-LABORATORIO-DE-INFORMATICA-EDUCATIVA
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   “A Escola Parque forte se faz com a participação de nossa comunidade escolar”. 

2019 
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PROJETO: “Era Uma Vez...”. 

Público Alvo: alunos do 1º e 2° anos do ensino fundamental. 

Área de Conhecimento: Alfabetização/ Leitura de Livros. 

 

Apresentação: 

O projeto “Era Uma Vez...” tem o objetivo de desenvolver o gosto pela boa leitura e 

estimular a criatividade dos alunos das classes pertencentes aos 1º e 2° anos do ensino 

fundamental, além da participação e integração dos pais na vida escolar dos filhos que 

participam do projeto fazendo a leitura em conjunto desses livros em casa e 

proporcionando assim um momento prazeroso.  

Uma vez por semana, um aluno leva a mala de leitura com o livro infantil. Outros 

materiais acompanham: caixa de lápis de cor, borracha, apontador e uma folha de registro 

da atividade (Ficha de Leitura). 

Na parte interna da mala de leitura tem a explicação e o pedido para que o 

responsável pelo aluno leia o livro com ele. E depois, que este desenhe a parte que mais 

gostou da história e que pinte o "smile" de acordo com o que achou do livro.  

 

Problemática: 

 Para ser alfabetizado hoje é necessário que o sujeito seja capaz de dominar e atender 

as demandas de leitura e escrita. A escola pode contribuir no contato com a leitura e 

formação de leitor-letrado? Escola e família podem trabalhar em parceria fazendo 

acontecer o letramento sem perder de vista à formação de leitores apaixonados? 

 

Justificativa: 

 Diante da preocupação com o desenvolvimento do conhecimento, justifica-se que 

indispensavelmente as práticas de leitura assumam desde cedo, ainda na infância, papel 

fundamental na formação de futuros leitores. O objetivo do projeto, assim como em outras 

situações de leitura que ocorrem em sala de aula, é também estimular a leitura de tal 
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forma que seja algo prazeroso e não obrigatório, aguçar o imaginário e ampliar o 

vocabulário das crianças. 

 

 

Objetivo Geral: 

 . Desenvolver a integração entre a Família e a Escola Parque 210/11 Norte. 

Objetivos Específicos: 

 . Envolver a família nas práticas de leitura; 

 . Permitir que os alunos tenham acesso a variados livros; 

 . Desenvolver a linguagem verbal do aluno; 

 . Motivar o aluno através do ato de ler, despertando assim o gosto pela leitura; 

 . Promover a aproximação aluno, escola e família; 

 . Ampliar o vocabulário do aluno através da descoberta de diferentes textos. 

Recursos Necessários: 

. Pasta de plástico com alça (maleta), Caixa de lápis de cor,  Lápis preto nº 2,  Borracha e 

 Livros para o público infantil. 

Procedimentos Metodológicos: 

 O educador faz a escolha dos livros a serem apreciados durante o ano letivo. O 

Projeto acontece uma vez por semana e tem início com um aluno sorteado para levar a 

mala de leitura. O livro escolhido vai dentro da mala para ser lido em casa com a família e 

no retorno da atividade, após o reconto da história para os colegas e apreciação do 

desenho feito pelo aluno, outro colega levará a mala e assim por diante. 

 Ao final do clico de registros de todos os desenhos feitos das histórias lidas, os 

mesmos serão reunidos num livro para ser deixado na biblioteca da escola. 

Avaliação: 

 A avaliação será feita durante todo o processo, pois dela dependem os próximos 

passos e os ajustes que se fizerem necessários. 
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                                                                   Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

                

 

 

Recado para os Pais ou Responsáveis 

 

O projeto “Era Uma Vez...” visa desenvolver em nosso aluno o gosto pela leitura, 

mesmo aqueles que estão em fase de alfabetização ou que apresentam ainda 

dificuldades no aprendizado. 

É de fundamental importância a sua participação e interação nesse processo. 

Dessa forma, pedimos que você ajude na leitura do livro que está dentro da mala. 

Após a leitura, o aluno deverá desenhar (sozinho) o seu registro, da forma que 

ouviu e entendeu a história. E depois o aluno deverá pintar a carinha (smile) de acordo 

com o que achou da história. 

Dentro da mala de leitura, o aluno estará levando para casa além do livro 

escolhido, os seguintes materiais: folha de registro para o desenho, caixa de lápis de cor, 

lápis e borracha. No retorno da mala para a Escola Parque, pedimos o cuidado ao conferir 

os mesmos materiais, para que o projeto tenha continuidade com outra criança. 

Vale ressaltar que os registros e desenhos feitos pelos alunos durante o ano letivo 

ficarão reunidos num livro específico na biblioteca da Escola Parque 210/11 Norte. 

Agradecemos a participação e colaboração. 

 

 

                                                        Equipe Gestora e Professores (as) 

                                                           da Escola Parque 210/11 Norte. 
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Projeto: “Era Uma Vez...” 
 

 
 
Aluno (a):________________________________Escola Classe:__________________ 
Turma:_________________________Turno:  Matutino (  )   Vespertino (  ) 
Livro:___________________________________________________ 
Autor (a):________________________________________________ 
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http://3.bp.blogspot.com/-4h_zheicG0Y/VAvQNUul8cI/AAAAAAAAQNs/MOMZ3mi8c_U/s1600/10501723_786512301380052_1326702963323882828_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-4h_zheicG0Y/VAvQNUul8cI/AAAAAAAAQNs/MOMZ3mi8c_U/s1600/10501723_786512301380052_1326702963323882828_n.jpg
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2º Semestre de 2019 
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MENSAGEM: 

 

"Se estiveres fazendo planos para um ano, 

plantes arroz; 

Programando para uma década , 

plantes uma árvore; 

Projetando para uma vida inteira, 

eduques uma criança". 

 

                                                                                        (Provérbio Chinês) 
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BREVE HISTÓRICO 

 

 O peculiar movimento de girar sua inflorescência em direção ao Sol inspirou o nome 

desta planta de proporções exageradas. Firmado como artigo de cultivo em larga escala 

para produção de grãos e óleo, o girassol (Helianthus annuus L.) é também utilizado na 

ornamentação de jardins e em arranjos para decoração. 

 O grande porte da planta, que pode chegar a 1.80 metros de altura, nem sempre 

agrada a esse tipo de consumo. Por isso, a partir de técnicas de cultivo e melhoramento 

genético, surgiram versões de girassóis menores, mais compactos, que podem ser 

cultivados e comercializados em vasos. 

 A EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária desenvolve ainda 

cultivares ornamentais estéreis. Importante frente de pesquisa do órgão é o 

desenvolvimento de sementes capazes de gerar exemplares com pétalas de tonalidades 

diferentes do tradicional amarelo. 

 O girassol tem boa adaptação ao clima e é tolerante à seca, mas deve ser cultivado 

em locais com disponibilidade de irrigação. Dotado de um sistema radicular que se 

aprofunda no solo, tem alta capacidade de absorção de água e nutrientes. Porém, a 

planta é sensível à compactação do solo e prefere terrenos melhorados. 

 O grão pode ser utilizado para consumo animal, extração de óleo e obtenção de 

farinhas que servem como ingredientes para a produção de pães e outros alimentos. A 

plantação de girassol ainda pode servir de base para a produção de mel de abelhas. 

 Natural da América (há controvérsias sobre o local de origem, que pode estar nos 

Estados Unidos e México ou no Peru) e introduzida na Europa no século XVI, a planta é 

hoje cultivada nos cinco continentes e tem sua importância renovada pela crescente 

busca por fontes renováveis de energia. Isso porque seu óleo, além de ser saudável 

para a alimentação humana com propriedades que reduzem o nível de colesterol, 

também é matéria-prima para a fabricação de biodiesel. 
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A PLANTAÇÃO 

 

INÍCIO – Há no mercado variedades de polinização abertos e híbridos disponíveis para os 

interessados em plantar. Apesar de mais uniformes e com potencial para produzir mais, os 

híbridos tem sementes mais caras em relação ao outro tipo de variedade. Para a produção 

de flor de corte, devem ser adquiridas as cultivares unicapituladas, ou seja, as que 

produzem apenas uma flor. Para jardins são recomendadas as plantas que originam 

múltiplas flores. 

 

VARIEDADES – Novas opções estão surgindo no mercado, com cores e tamanhos 

diferentes do original. As variedades de girassol mais conhecidas são as de pétalas 

amarelas, com variações apenas no centro, que pode ser claro ou escuro. 

 

PLANTIO – O girassol pode ser plantado até em quintais diretamente no canteiro, sejam a 

céu aberto ou em estufa (mudas). Coloque três sementes em cada pequena cova, com 

quatro centímetros de profundidade. Irrigue uma vez por semana. 

 

ADUBAÇÃO – Depende da fertilidde do solo. Em geral, são indicados de 40 a 60 quilos 

por hectares de nitrogênio, de 40 a 80 quilos de fósforo e 40 a 80 de potásio. É importante 

fazer, seis meses antes do plantio, a correção de acidez do terreno com o uso de calcário. 

Porém, para atividades de plantio em pequenas áreas ou jardins, recomenda-se o uso de 

cal hidratada no solo e a mistura de adubo, estando o terreno pronto em aproximadamente 

dez dias. 

 

 

ESPAÇAMENTO – Em um canteiro de dez metros de comprimento e dois de largura, deixe 

espaço de 50 centímetros entre covas nas linhas. Com essas medidas, o cultivo pode gerar 

cerca de 160 flores. 
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TRATOS – Evite ataque de ervas daninhas nos primeiros 30 dias do cultivo. Após esse 

período, a plantação consegue manter a produtividade mesmo com a incidência de novas 

infestações. Outras pragas do girassol são vaquinha, lagarta-preta e percevejos. Como não 

há por aqui registro de inseticidas para o combate de parasitas, recomenda-se um 

monitoramento frequente do plantio para impedir a propagação. Entre as doenças, as mais 

comuns são a alternária, que se prolifera em clima quente e úmido, e a podridão-branca ou 

mofo branco (clima frio e úmido), que pode ser inibida com a rotação de cultura de 

gramíneas. 

 

PRODUÇÃO – Após cerca de 50 dias do início do plantio, as flores começam a abrir, 

quando devem ser colhidas. Mantenha a planta com base amarrada de dentro da água. O 

transporte deve ser rápido e com cuidado, pois se a comercialização passar dos 15 dias, o 

girassol começa a murchar.  

 

OBJETIVO GERAL 

 O “Projeto Girassol: Uma Semente de Responsabilidade” nasce com a proposta 

imperativa de despertar na criança o desenvolvimento de valores humanos e o contato com 

a natureza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

. Compreender a importância do girassol; 

. Conhecer os diferentes tipos de girassóis; 

. Aprender sobre modos de preparo da terra para plantio; 

. Compreender noções de medidas e grandezas; 

. Ampliar a linguagem oral e escrita; 

. Estimular a imaginação, a criatividade e a sensibilidade; 

.Desenvolver valores de amizade, comprometimento, solidariedade, companheirismo, 

responsabilidade, respeito, autoconfiança, autoestima, cuidar-se e cuidar do próximo. 
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ESTRATÉGIAS E RECURSOS DE AULA: 

 

1º Momento:  

 O (a) professor (a) leva para a sala de aula a história infantil “O Girassol Solitário” de 

autoria de Sandra Diniz Costa, que pode ser encontrado no 

http://mundinhodacrianca.blogspot.com/2009/09/historia-infantil-o-girassol-solitario.html. 

 Nessa história Giraflor que é um girassol, está sozinho e triste e reclama com o Sol. O 

Sol lhe explica que é preciso conquistar amigos para não ficar sozinho, mas Giraflor não 

sabe direito como é que se conquistam amizades. Quando chegam amiguinhos perto dele 

acaba não entendendo que pode ajudá-los, por isso continua sozinho. Só depois de um 

diálogo com o Sol é que Giraflor compreende o significado da amizade e passa então a 

compartilhar o que tem. 

 Depois de contar a história para as crianças, o (a) professor (a) conversa com alunos 

sobre os valores trazidos pela história e fazendo questionamentos: “Você tem amigos?”, 

“Como é ter amigos?”, “O que é importante fazer com os amigos para deixá-los felizes?” e 

“O que deixa seus amigos tristes?”. 

 Dessa forma, o (a) professor (a) vai problematizando com as crianças questões 

relacionadas ao convívio e aos conflitos existentes em sala de aula e levando-as a 

perceber o quanto é importante ter amigos. 

 

 

2º Momento 

 O (a) professor (a) convida as crianças para fazerem uma homenagem a seus 

amigos, plantando sementes de girassol em um canteiro da escola. Cada criança escolhe o 

amigo que vai homenagear. Escreve o nome e desenha esse amigo. 

 

3º Momento 

http://mundinhodacrianca.blogspot.com/2009/09/historia-infantil-o-girassol-solitario.html
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 Com o auxílio do (a) professor (a) as crianças fazem uma pesquisa na biblioteca da 

escola sobre como preparar o solo para o plantio. Depois fazem uma entrevista com o  

 

Técnico Agrícola da escola, que vai explicar como deve ser esse processo. As questões da 

entrevista são previamente elaboradas pela turma e escritas em fichas de forma livre. No 

momento dessa escrita o (a) professor (a) vai passando de aluno em aluno e fazendo a 

reescrita com as crianças. Um trabalho interdisciplinar. 

 

4º Momento 

 Teremos o início do processo de preparação para o plantio das sementes em 

pequenos recepientes de plástico, preferencialmente em garrafas pet cortadas, quando 

cada criança colar o desenho do amigo homenageado com o nome do mesmo. Em 

seguida, com a terra adubada, as sementes são colocadas nos potes e regadas 

regularmente pelos participantes do projeto, em dias alternados, até o décimo dia de 

plantio, quando já estarão brotando as pequenas mudas para transferência definitiva para o 

solo. O (a) professor (a) prepara a ficha de registro colocando a data de plantio, rega e a 

data da observação feita pela criança. Assim é possível construir uma linha do tempo. As 

crianças podem utilizar pranchetas como suporte todas as vezes que forem fazer o registro 

para possibilitar tal atividade perto do canteiro. 

 

5º Momento 

 Finalmente chega o dia do plantio das mudas na terra já preparada pelo Técnico 

Agrícola. Após o plantio, as crianças visitam semanalmente o seu canteiro para observar 

como está o crescimento dos girassóis. É importante verificar que, embora os girassóis 

necessitem apenas de uma rega semanal, o clima seco e de baixa umidade de nossa 

cidade, condiciona essa rega na frequência de dias alternados, isso até a terceira semana 

de plantio.  

 

6º Momento 
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 Os pés de girassóis crescem bastante ultrapassando o tamanho das crianças. Assim 

é importante medi-los e compará-los com o tamanho das crianças, trabalhando dessa 

forma grandezas e medidas. Nesse momento entram também em ação as fichas de 

registro preparadas anteriormente pelos alunos. 

 

 

7º Momento 

Com os girassóis crescidos, as crianças poderão fazer atividades artísticas: desenho 

de observação ou mesmo releitura da obra “Os Girassóis”, de Van Gog. Existe ainda a 

possibilidade de fazer composições com colagem das folhas secas ou mesmo das 

sementes dos girassóis. 

 

8º Momento 

 Depois do processo natural de secagem das flores, surgirá o questionamento por 

parte das crianças sobre a morte dos girassóis, uma vez que o tempo de vida deles é curto 

(em torno de 45 a 60 dias). Assim é possível abordar com a turma o ciclo de vida das 

plantas e animais. Para encerrar o trabalho, divida com as crianças as sementes 

produzidas pelos girassóis que elas plantaram para que levem para casa e que sejam 

multiplicadoras do plantio nos jardins de suas casas, nas ruas ou nas áreas verdes dos 

blocos onde residem. 

 

Avaliação 

 O (A) professor (a) deve observar o conhecimento trazido pelas crianças. O 

desenvolvimento participativo no decorrer do trabalho. As crianças construíram noções de 

preservação do ambiente a sua volta? Cuidaram desse ambiente? Aproveitaram as 

atividades de registro? Evoluíram no desenho e na escrita? Cultivaram valores de amizade, 

respeito, companheirismo e cuidado com os colegas? 

 Outros enfoques e propostas podem ser sugeridos e direcionados pelo (a) professor 

(a), dependendo da área de atuação do (a) mesmo (a). 
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Recursos Complementares 

Livros, CDs, DVDs, livros de história, revistas científicas sobre a vida dos girassóis. 
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FIM 
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Projeto Parque Nacional de Brasília 

 

Responsável: 

Educação Física  

Profº Tiago Baldez e Ana Paula  

 

1. APRESENTAÇÃO  

A projeto Parque Nacional de Brasília tem como função principal possibilitar que os 

estudantes da educação integral da Escola Parque realizem visitas orientadas a essa Área 

de Proteção Ambiental – APA, conhecendo sua estrutura de forma sustentável e fomentando 

a educação ambiental. É de suma importância que o projeto seja inserido na Propota  

Pedagógica – PP da unidade escolar para a sua manutenção e continuidade em anos 

posteriores. 

 

 

2. OBJETIVOS 

- Contemplar a paisagem e a vida silvestre do Cerrado; 

- Atividade de percepção ambiental em trilhas; 

- Visitas à exposição socioambiental; 

- Desenvolvimento da relação interpessoal entre a comunidade escolar; 

- Possibilidade de desfrutar o lazer aquático nas piscinas de águas correntes; 

- Proporcionar oportunidades de “criar” multiplicadores da consciência de proteção 

ambiental; 

 

3. CONTEÚDOS 
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- Caminhada orientada; 

- Jogos e brincadeiras lúdicas; 

- Técnicas de respiração, meditação e autoconhecimento; 

- Regras de inclusão, socialização e participação em atividades; 

- Cooperação, integração, mediação não violenta de conflitos e diálogo; 

- Auto salvamento, respiração e flutuação na água 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

A metodologia será realizada de forma planejada e sistematizada, incluindo: 

- Exposição de vídeos com explicação do objetivo do passeio para estudantes e 

professores,  

- Escolha das turmas/séries que participarão do projeto; 

- Envio de ofício para o Parque Nacional solicitando as datas do passeio; 

- Solicitação da equipe do corpo de bombeiros para acompanhamento (ofício); 

- Distribuição de bilhetes para as Escolas da Rede de Educação Integral e 

responsáveis detalhando os dias e objetivos do passeio; 

- Organização da equipe que irá acompanhar os estudantes; 

- Solicitação do transporte com horários pré definidos; 

- Elaboração do cardápio que será oferecido aos participantes do passeio; 

- Realização do passeio propriamente dito; 

 O público alvo atendido no projeto será composto por estudantes da educação 

integral frequentadoras da Escola Parque 210/211 Norte. 

 

5. AVALIAÇÃO  

Os resultados serão mensurados durante o decorrer do processo pedagógico e 

de visita, onde serão observados o interesse, participação e aprendizado nas 

atividades propostas pelos professores coordenadores do projeto. 

Pretende-se que os estudantes participantes do projeto possam adquirir uma 

consciência ambiental capaz de produzir atitudes que contribuam para o desenvolvimento de 

uma vida mais sustentável. 
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Deseja-se que a proposta sejam desenvolvida durante todo o ano favorecendo a 

maturidade da consciência ambiental infantil, com atividades que promovam o contato com o 

ambiente natural na escola, tornando-se possível “criar” multiplicadores da ideia de proteção 

e divulgação deste ambiente. 
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Projeto Escola Parque Limpa 

Cuidando do que é nosso 

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 O projeto Escola Parque Limpa: cuidando do que é nosso tem como objetivo 

principal conscientizar os estudantes da educação integral para a conservação do meio 

ambiente e do patrimônio da Unidade Escolar, contribuindo para o desenvolvimento de uma 

escola limpa e organizada. 

 É responsabilidade dos atores da escola a criação de um ambiente limpo, acolhedor e 

favorável ao aprendizado dos educandos. Nesse sentido, é primordial que o projeto envolva 

toda a gestão escolar, professores, estudantes, servidores e comunidade, além de ser 

inserido na Proposta  Pedagógica – PP da unidade escolar, para que ocorra sua 

manutenção e continuidade nos anos seguintes. 

Para a efetivação prática do projeto, serão escolhidos semanalmente 2 (dois) 

estudantes por turma para serem os “amigos/as da limpeza”. Para tal ação, os alunos 

escolhidos ficarão responsáveis por fiscalizar as áreas comuns da escola, contribuindo na 

identificação de colegas que estão apresentando condutas contrárias ao especificado no 

projeto. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Sensibilizar os estudantes para que possam compreender a importância de uma escola 

limpa e organizada; 

- Estimular o senso crítico do aluno sobre a conservação do ambiente escolar, evitando a 

sua depredação; 
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- Formar cidadãos multiplicadores (amigos/as da limpeza) para serem responsáveis 

juntamente com os servidores pela manutenção, limpeza e conservação dos espaços 

comuns da Unidade Escolar; 

- Incentivar as crianças a transformar o ambiente escolar mais agradável e compreender que 

é através da organização que encontraremos soluções para os problemas cotidianos; 

- Criar hábito em toda comunidade escolar de jogar lixo nos locais devidos, estimulando a 

separação e reciclagem; 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

O projeto será realizado durante todo o ano letivo, sendo constituído de:  

- Apresentação do projeto para a equipe docente e gestão escolar; 

- Palestras e exposição de vídeos que expliquem o objetivo do projeto; 

- Escolha dos/as “amigos/as da limpeza” nas turmas, alternado semanalmente os                        

estudantes; 

- Avaliações periódicas do corpo docente sobre o processo educativo inerente no processo; 

- Retorno para as Escolas da Rede de Educação Integral e responsáveis dos 

estudantes sobre a participação dos mesmos  no projeto ( pontos positivos e alunos 

problemáticos ). 

 

 O público alvo atendido no projeto será composto por estudantes da educação 

integral frequentadoras da Escola Parque 210/211 Norte. 

 

 

4. SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 

 

- Debater com os educandos sobre o convívio em uma escola suja e depredada e 

suas  consequências; 

- Conscientizar os estudantes demonstrando que a escola pública é de todos e que 

depende de uma  boa conservação para sua manutenção e desenvolvimento das atividades; 

- Palestras expositivas, interativas e dinâmicas pelos professores; 
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- Painéis, vídeos, filmes; 

- Confecções de cartazes com frases significativas incentivando o processo de educação 

ambiental e patrimonial; 

- Criação de peças, jograis, desenhos, redação e poesia para estimular a criatividade 

e interação dos estudantes com a temática; 

- Leitura e contação de histórias; 

- Criação na escola do “Dia da limpeza”, onde os alunos irão debater sobre os 

avanços obtidos com o projeto e sobre as atitudes que precisam ser implementadas; 

- Dialogar sobre as consequências da falta de higiene na saúde; 

- Reciclagem e meio ambiente; 

- Rimas com palavras relacionadas com a limpeza; 

- Reprodução de temas de linguagem escrita para o visual; 

- Artes com papel reciclado; 

 

 

- Desenvolvimento, em grupos, de paródias sobre o tema, a partir de uma música 

conhecida; 

- Montagem de uma peça teatral referente ao tema; 

- Gincanas culturais e esportivas com temática de preservação. 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e processual, sendo diagnosticada por meio da 

participação dos estudantes nas atividades propostas e pelas observações da mudança 

comportamental dos mesmos. Serão monitorados pelos professores, funcionários e pelos 

próprios alunos através de auto – avaliação. 

Pretende-se com a culminância do  projeto Escola Parque Limpa: cuidando do que 

é nosso que estudantes, professores e funcionários da escola possam modificar a sua 

atitude no que se diz respeito à conservação e preservação do  ambiente escolar. 
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Projeto “Show de Talentos” E. P. 210/ 211 Norte 

 

 

Justificativa: 

O presente projeto visa promover a interação e a socialização entre os alunos da 

Escola Parque 210/211 Norte que tem como escola de origem as Escolas Classes: 405 

Norte, 411 Norte, Aspalha e RCG. O intuito deste projeto é estimular a criatividade e por 

meio da dança, da música, da cultura corporal de movimento, da improvisação e da 

interpretação, principalmente, incentivando os alunos a desenvolverem responsabilidade nos 

compromissos, aprenderem a dividir tarefas, a cumprir horários, respeitando suas limitações 

e a dos colegas, desenvolvendo o senso crítico, a formação de plateia e a formação cidadã. 

Objetivos Gerais: 

Incentivar os alunos à descoberta de suas habilidades (exposição de arte, teatro, 

música, dança, da cultura corporal de movimento e contação de histórias), a fim de levar o 

educando a desenvolver a capacidade de conquistar sua autonomia. Proporcionar aos 

alunos da Escola Parque 210/211 Norte, através de apresentações nas áreas de Artes 

Visuais, Teatro, Música e Educação Física, um momento de integração, de socialização, de 

troca de conhecimentos e experiências.  

Objetivos específicos: 

– Estimular a criatividade, a autonomia, a improvisação e a interpretação por meio  de uma 

competição saudável, incentivar e estimular as crianças ao desenvolvimento de suas 

aptidões artísticas; 

– Promover a curiosidade e a integração dos alunos no momento da organização para 

realização das apresentações; 
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– Despertar a atenção do público para a importância de valorizar os talentos apresentados e 

como forma de incentivo aos alunos no desenvolvimento artístico-cultural; 

– Oportunizar momentos de diálogo entre alunos e professores para a sugestão de reflexões 

sobre as diversas apresentações que serão realizadas; 

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Metodologia:  

Os professores que tiverem alunos inscritos no “Show de Talentos” disponibilizarão 

aos alunos um momento em suas aulas, pode ser utilizado o horário de PS,ou o horário da 

aula (tendo em vista a saída antecipada da E. C. RCG e da E. C. Aspalha, com tempo de até 

30 minutos, para a preparação das apresentações. A organização das apresentações 

poderá ser feita por qualquer um dos professores dos quatro setores (Artes Visuais, 

Educação Física, Música e Teatro) dentro da própria equipe. O “Show de Talentos” ocorrerá, 

quinzenalmente, na quinta-feira com as Turmas C e D e quinzenalmente na sexta-feira com 

as Turmas A e B sempre após o horário do recreio. O Projeto “Show de Talentos” terá seu 

início no mês de abril. 

 

Regulamento 

I – Quanto à participação: 

 A participação é somente aberta para alunos da Escola Parque 210/211 Norte;  

 A participação pode ser individual ou em grupo; 

 Todas as apresentações devem estar de acordo com as regras da escola; 

 Para participar o aluno interessado deverá procurar a supervisão pedagógica para 

preencher a ficha de inscrição. 

II – Quanto às inscrições: 

 Cada aluno poderá se apresentar uma única vez no mês na categoria individual; 

 No ato da inscrição o aluno deverá informar em qual categoria e segmento irá 

participar (exposição de arte, teatro, música, dança e contação de histórias); 

 Deve-se preencher a ficha de inscrição corretamente com seus dados pessoais e 

estando de acordo com o regulamento. 
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III – Quanto à apresentação: 

 O Show de Talentos ocorrerá no Pátio de entrada ou Auditório e os alunos inscritos 

deverão já estar preparados para apresentar-se no horário determinado; 

 A apresentação terá um tempo de no máximo 05 minutos e toda e qualquer produção 

para viabilizar a apresentação é de responsabilidade do aluno inscrito e do professor 

que o acompanhou na preparação. 
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Projeto Judô na Escola Parque 

 

RESPONSÁVEL 

PROFESSOR: FRANCISCO DO CARMO VIEIRA DE FREITAS 

MATRÍCULA: 208260-8 

Justificativa 

Todos os amantes do judô sabem que uma das maiores lições do esporte já está em 

seu próprio nome. O “caminho suave” transcende a prática esportiva e se torna lema de 

vida. E essa característica de integração física e social que fez com que o Comitê Olímpico 

Internacional declarasse o esporte como o mais completo porque promove valores de 

amizade, participação, respeito mútuo e esforço para melhorar. A UNESCO, braço das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, também destaca o judô como um 

esporte que possibilita o relacionamento saudável com outras pessoas, utilizando o jogo e a 

luta como um integrador dinâmico. 

Além disso, diz o estudo da UNESCO, o judô é o melhor esporte como 

formação inicial para as crianças e jovens de quatro a vinte e um anos já que 

promove uma educação física integral. O esporte permite, através do conhecimento e prática 

regular do mesmo, o aprimoramento de todas as possibilidades psicomotoras: localização 

espacial, perspectiva, ambidestria, lateralidade, jogar, puxar, empurrar, rastejar, pular, rolar, 

cair, coordenação conjunta e independente de ambas as mãos e pés. A prática bem 

orientada do judô desenvolve nas crianças e jovens as capacidades de antecipação, 

atenção seletiva, percepção, programação de ação, organização de movimento, detecção e 

correção de erros, mudança de ação, entre outras. 

As propostas utilizadas durante as aulas baseiam-se em desafios lúdicos, de maneira 

a motivar o aprendizado dos alunos através da interação e contato com a filosofia e as 

regras do esporte. 

O judô proporciona aos praticantes maior desenvoltura nos meios em que atuam 

família, escola, comunidade e também faz com que entendam melhor o próprio corpo, 

trazendo benefícios para a formação da saúde física, mental e social. 

 

Objetivos 
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Objetivo Geral: Atender alunos da ESCOLA PARQUE 210/211 NORTE e sua REDE 
INTEGRADORA, e proporcionar através de aulas de Judô, os benefícios advindos de uma 
atividade física regular e ainda a disciplina, o autocontrole e a concentração necessários 
para a prática deste esporte olímpico que é hoje, por suas muitas qualidades, difundido e 
praticado em diversos países ao redor do mundo. 

 

Objetivos Específicos: Trabalhar a concentração e o autoconhecimento e o respeito 

ao outro, por meio da filosofia relacionada ao Judô; 

Trabalhar o respeito às regras, o autocontrole e a disciplina através dos exercícios 

propostos durante as aulas; 

Trabalhar a coordenação motora, a psicomotricidade e lateralidade através da prática 

do Esporte. 

Desenvolver naturalmente valências físicas importantes como força, equilíbrio, 

agilidade, flexibilidade e resistência, através da vivencia do esporte. 

Melhorar o desempenho escolar através da motivação, do desenvolvimento da 

autoconfiança e da autoestima dos alunos. 

 

Material 

A Escola Parque 210/211 Norte adquiriu material apropriado para a prática da 

modalidade (tatames) e dispões do espaço necessário (sala). O traje (KIMONO, JUDOGUI) 

deverá ser adquirido pelos alunos. 

 

Desenvolvimento Metodológico 

As propostas utilizadas nos treinos baseiam-se em desafios lúdicos, de maneira a 

motivar o aprendizado dos alunos através da prática do judô, desenvolvendo as capacidades 

de antecipação, atenção seletiva, percepção, programação de ação, organização de 

movimento, detecção e correção de erros, mudança de ação, entre outras. 

Aulas de Judô serão ministradas pelo Professor Francisco do Carmo Vieira de Freitas, 

matrícula 208260-8, Licenciado em Educação Física CREF 013643-G/DF e Faixa Preta 2º 

Dan, registrado pela Federação Metropolitana de Judô – FEMEJU nº 00890 e pela CBJ- 

Confederação Brasileira de Judô, sob n° AT048193, reconhecido em todo o Território 

Nacional. 

  

Avaliação 

A avaliação será realizada através da observação e acompanhamento sistemático do 

comportamento e desempenho dos alunos nas aulas de Judô, levando em conta o 

comprometimento, a disciplina e a dedicação dos atletas. A avaliação será registrada 

através da Folha de Frequência e Avaliação, de acordo com os critérios definidos pela 

Secretaria de Estado de Educação e ESCOLA PARQUE 210/211 NORTE, conforme os 
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objetivos e conteúdos para a disciplina Educação Física previstos no Currículo em 

Movimento da Secretaria de Educação do DF.  

A descrição do que deve ser aprendido, em cada fase, encontra-se abaixo, de acordo 

com as exigências e recomendações técnicas da Confederação Brasileira de Judô – CBJ. 

Nas avaliações (exame de faixas e graus), serão avaliados conhecimentos teóricos e 

práticos sobre Judô, conforme descrito neste Plano de Trabalho. 

Cronograma 

Plano de trabalho: Bimestral/Semestral. Início e término do bimestre/ semestre de 

acordo com o Calendário Escolar da Secretaria de Educação e da ESCOLA PARQUE 

210/211 NORTE. 

Frequência semanal dos treinos: Três treinos por semana para alunos mais velhos 

(Ensino Médio). Duas vezes por semana para alunos mais novos (Ensino Fundamental). 

Duração dos treinos: Os treinos de Judô terão duração máxima de 60 minutos. 

A frequência semanal e tempo de duração dos treinos podem ser flexibilizados para 

melhor atender as demandas da Secretaria de Educação e especificidades da ESCOLA 

PARQUE 210/211 NORTE.     

 

Conteúdos 

Plano de Evolução Técnica dos Atletas - graduação 

A descrição do que deve ser aprendido, em cada fase, encontra-se abaixo, de acordo 

com as exigências e recomendações técnicas da Confederação Brasileira de Judô – CBJ. 

É condição básica e fundamental ao judoca, para ter acesso ao exame de qualquer 

faixa ou grau, atender as condições abaixo: 

I – Ter comprovada  idoneidade  moral  -  apresentar  bom  relacionamento  interpessoal; 

respeitar os princípios éticos e moral do judô; 

II – Demonstrar os conhecimentos teórico e prático sobre o Judô, pertinentes ao conteúdo 

da graduação da qual é portador. 

PROGRAMA PARA EXAME DAS DIFERENTES FAIXAS E GRAUS (CBJ) 

No exame de faixas e graus, serão avaliados conhecimentos teóricos e práticos sobre Judô, 

conforme programa abaixo: 

 

FAIXA BRANCA / CINZA - 11º KYÛ 

a) Idade mínima - 04 anos. 

b) Carência - mínimo de 03 meses como Faixa Branca. 
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c) Demonstrar saudação em pé (Ritsurei). 

d) Demonstrar amortecimento de quedas (Ukemi) para trás (Ushiroukemi) e lateral 

(Yokoukemi) executado na posição deitado. 

e) Demonstrar uma técnica de projeção (Naguewaza) - integrante do 1ºKyô. 

f) Demonstrar uma técnica de imobilização (Ossaewaza). 

g) Vocabulário - Sensei (professor). 

 

FAIXA CINZA - 10º KYÛ 

a) Idade mínima - 05 anos. 

b) Carência - mínimo de 03 meses como Faixa Branca / Cinza.  

c) Demonstrar saudação ajoelhado (Zarei). 

d) Demonstrar amortecimento de quedas (Ukemi) lateral (Yokoukemi) executar a partir da 

posição agachada, em pé e para frente com rolamento (Maemawariukemi). 

e) Demonstrar duas técnicas de projeção (Naguewaza) - integrante do 1º Kyô. 

f) Demonstrar duas técnicas de imobilização (Ossaewaza). 

g) Vocabulário-  contar até 10 em japonês (iti, ni, san, shi, go, roku, shiti,  hati, kyû, jû),  

peças que compõem local de treinamento ou competição (Tatami), uniforme do praticante de 

judô (judogui). 

h) Histórico – nome do criador do Judô (Jigoro Kano). 

 

FAIXA CINZA / AZUL – 9º KYÛ 

a) Idade mínima - 06 anos. 

b) Carência – mínimo de 06 meses como Faixa Cinza. 

c) Demonstrar formas de pegar no judogui (Kumikata) 

d) Demonstrar os três tipos de amortecimento de queda (Ukemi) em movimento.  

e) Demonstrar três técnicas de projeção (Naguewaza) – integrantes do 1º Kyô. 

f) Demonstrar três técnicas de imobilização (Ossaewaza). 

g) Vocabulário: - parar (Mate), começar (Hajime), terminou (Soremade), não se mova 

(Sonomama) e atenção ou posição de sentido (Kiotsuke). 

h) Histórico: - nome da primeira escola de Judô (Kodokan). 
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FAIXA AZUL – 8º KYÛ 

a) Idade mínima - 07 anos. 

b) Carência - mínima de 06 meses como Faixa Cinza / Azul. 

c) Demonstrar formas de desequilíbrio (Kusushi). 

d) Demonstrar uma seqüencias de golpes (Renrakuwaza). 

e) Demonstrar quatro técnicas de projeção (Naguewaza) – integrantes do 1º Kyô. 

f) Demonstrar três técnicas de imobilização (Ossaewaza). 

g) Demonstrar duas viradas, quando o Uke em decúbito ventral.  

h)Vocabulário:  -  nome  do  uniforme  de  Judô  (Judogui),  calça  (Shitabaki),  casaco  

(Uwagui),  faixa (Obi), chinelo (Surippa),  

i) Amarrar corretamente a faixa. 

j) Histórico:-  a data da fundação do  Kodokan,  -  maio de 1882, -  a arte que deu origem ao 

Judô, o Jujutsu (arte da maleabilidade espiritual). 

k) Princípio do Judô – “Quem teme perder já está vencido.” 

 

FAIXA AZUL / AMARELA –7º KYÛ 

a) Idade mínima – 08 anos. 

b) Carência – mínimo de 06 meses como Faixa Azul. 

c) Saber a ordem das faixas no Judô:  

1 –Kyûs (graus inferiores) –  Básicos (Branca, Branca/Cinza, Cinza, Cinza/Azul, Azul,   

Azul/Amarela, Amarela, Amarela/Laranja), - Intermediários (Laranja, Verde, Roxa e Marrom).  

2 –Yûdansha (Faixas Pretas do 1º ao 5º grau).  

3 –Kodansha (Faixas Vermelha e Branca do 6º ao 8º graus e Faixas Vermelha do 9º ao 10º 

grau). 

d) Demonstrar duas seqüencias de golpes (Renrakuwaza). 

e) Demonstrar um contra golpe (Kaeshiwaza). 

f) Demonstrar cinco técnicas de projeção (Naguewaza) – integrante do 1º Kyô. 

g) Demonstrar quatro técnicas de imobilização (Ossaewaza). 

h) Demonstrar duas viradas, quando o Uke em decúbito ventral. 

i) Vocabulário:-  treinamento de entrada das técnicas (Utikomi), treino livre (Randori), 

competição (Shiai), academia (Dôjô) e local de competição (Shiaijô). 
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j) Histórico:  

1 - Nascimento do Prof. Jigoro Kano –28 de outubro de 1860, província de Hiyogo, no 

Japão. 

2 - Demonstrar os tipos de postura (Shissei): 

- Postura natural (Shizen-hontai). 

- Postura natural à direita (Miguishizentai).  

- Postura natural à esquerda (Hidarishizentai).  

- Postura defensiva (Jigohontai). 

- Postura defensiva à direita (Miguijigotai). 

- Postura defensiva à esquerda (Hidarijigotai). 

k) Princípio do Judô: - “Conhecer-se e dominar-se, dominar-se é triunfar.” 

 

FAIXA AMARELA – 6º KYÛ 

a) Idade mínima - 09 anos. 

b) Carência – mínimo de 06 meses como Faixa Azul/Amarela. 

c) Demonstrar três Seqüências de golpes (Renrakuwaza). 

d) Demonstrar dois contra golpes (Kaeshiwaza). 

e) Demonstrar seis técnicas de projeção (Naguewaza) – integrantes do 1º Kyô. 

f) Demonstrar cinco técnicas de imobilização (Ossaewaza). 

g) Demonstrar três viradas, quando o ukeem decúbito ventral.  

h) Vocabulário: - judoista que irá projetar (Tori), judoista que irá cair (Uke). 

i)Histórico:  -  a  morte  do  Prof.  Jigoro  Kano,  04  de  maio  de  1938,  a  bordo  de  um  

navio  que  o transportava de volta para Japão, da cidade de Cairo, Egito, onde participou da 

Assembléia Geral do Comitê Olímpico Internacional. 

j) Demonstrar dois tipos de deslocamento (Shintai) sobre o Tatami-  passadas naturais em 

todas as direções (Ayumiashi) e passadas sucessivas (Tsuguiashi). 

k) Princípio do Judô: - “O judoista não se aperfeiçoa para lutar, luta para se aperfeiçoar.” 

l) Executar defesa (Fussegui) com as pernas em (Katamewaza). 

 

FAIXA AMARELA/LARANJA –5º KYÛ 
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a) Idade mínima - 10 anos.  

b) Carência – mínimo de 01 ano como Faixa Amarela. 

c) Demonstrar quatro seqüências de golpes (Renrakuwaza). 

d) Demonstrar três contra golpes (Kaeshiwaza). 

e) Demonstrar todas as técnicas de projeção (Naguewaza) – integrantes do 1º Kyô. 

f) Demonstrar seis técnicas de imobilização (Ossaewaza). 

g) Demonstrar quatro viradas, quando o Uke em decúbito ventral. 

h) Vocabulário:-  significado  da  palavra  Judô  –  “Caminho  da  Suavidade”,  sendo  que  a  

palavra  Ju  –significa suavidade, não resistência e Dô -  significa meio, caminho, doutrina. 

i) Histórico: - realização do 1º Campeonato Brasileiro de Judô-1954. 

j) Demonstrar formas de movimentos rotatórios do corpo (esquiva) (Taisabaki). 

k) Princípios que resumem o que é o Judô: - “Seiryokuzenyô”: melhor uso da energia vital 

e “Jitakyôei”: amizade e prosperidade mútua. 

l) Demonstrar defesas (Fussegui) de técnicas em pé (Tatiwaza). 

 

FAIXA LARANJA – 4º KYÛ 

a) Idade mínima - 11 anos. 

b) Carência – mínimo de 01 ano como Faixa Amarela/Laranja. 

c) Demonstrar cinco seqüências de golpes (Renrakuwaza). 

d) Demonstrar quatro contra golpes (Kaeshiwaza). 

e) Demonstrar todas as técnicas de projeção (Naguewaza) – integrantes do 2º Kyô. 

f) Demonstrar sete técnicasde imobilização (Ossaewaza). 

g) Demonstrar cinco viradas, quando o uke em decúbito ventral. 

h) Vocabulário: - para sugestão da Comissão Estadual de Graus. 

i) Histórico: inclusão doJudô nos Jogos Olímpicos-1964 nas olimpíadas  de  Tókio,  em 

caráter não oficial,  porém  nas  Olimpíadas  de  Munique  em  1972,  o  Judô  foi  incluído  

oficialmente  nos  Jogos Olímpicos. 

j)Demonstrar  as  fases  necessárias  para  aplicação  de  uma  técnica  –  desequilíbrio  

(Kusushi)  –  oito direções – preparação (Tsukuri) e execução (Kake). 

k)Princípio  do  Judô  –  “Somente  se  aproxima  da  perfeição,  quem  a  procura  com  

constância, sabedoria e, sobretudo a humildade.” 
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l) Demonstrar escapadas (Nogarekata) em (Katamewa). 

 

FAIXA VERDE – 3º KYÛ 

a) Idade mínima - 12 anos. 

b) Carência – mínimo de 01 ano como Faixa Laranja. 

c) Demonstrar seis seqüencias de golpes (Renrakuwaza). 

d) Demonstrar cinco contra golpes (Kaeshiwaza). 

e) Demonstrar todas as técnicas de projeção (Naguewaza) integrantes do 3º Kyô.  

f) Demonstrar oito técnicas de imobilização (Ossaewaza). 

g) Demonstrar seis viradas (saídas) (Nogarekata), em (Katamewaza) (técnicas de domínio). 

h) Demonstrar grupo de Tewaza do Nague no Kata. 

i) Vocabulário – para sugestão da Comissão Estadual de Graus. 

j) Histórico:  

- realização do 1º Campeonato Mundial – 1956 no Japão. 

- Campeonatos Mundiais realizados no Brasil - 1965 e 2007 ambos na cidade do Rio de 

Janeiro. 

k) Formas da prática do Judô–  são três formas fundamentais,  Randori  (treino livre),  Kata  

(forma), Shiai (competição).  

l) Princípio do Judô – “A única vitória que perdura, é a que se conquista sobre a própria 

ignorância.” 

m) Demonstrar uma passagem de guarda de pernas em (Katamewaza) (técnica de domínio 

no solo). 

 

FAIXA ROXA – 2º KYÛ 

a) Idade mínima - 13 anos. 

b) Carência – mínimo de 01 ano como Faixa Verde. 

c) Demonstrar sete sequências de golpes (Renrakuwaza). 

d) Demonstrar seis contra golpes (Kaeshiwaza). 

e) Demonstrar todas as técnicas de projeção (Naguewaza) integrantes do 4º Kyô. 

f) Demonstrar nove técnicas de imobilização (Ossaewaza) 
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g) Demonstrar duas técnicas de estrangulamento (Shimewaza). 

h) Demonstrar duas técnicas de chave na articulação do cotovelo (Kansetsuwaza). 

i) Demonstrar sete viradas, quando o Ukeem decúbito ventral  

j) Demonstrar os grupos de Koshiwaza do Nague no Kata. 

k) Vocabulário – para sugestão da Comissão Estadual de Graus. 

l) Classificação das técnicas de Judô:  

1.  Técnicas de projeção (Naguewaza):  

Em pé (Tatiwaza): – braço (Tewaza) – quadril (Koshiwaza) – pé ou perna (Ashiwaza). 

Mudançada  posição  do  corpo  em  pé  para  deitado  (Sutemiwaza):  –  projeção  na  linha  

do corpo (Massutemiwaza). – projeção lateral (Yokossutemiwaza). 

2.  Técnicas de controle e domínio no solo (Katamewaza),  

Técnicas de imobilização (Ossaewaza). 

Técnicas de estrangulamento (Shimewaza) 

Técnicas de chave de braço (Kansetsuwaza). 

Ataques nos pontos vitais (Atemiwaza). 

m) Princípio do Judô –“Nunca te orgulhes de haver vencido um adversário, ao que venceste 

hoje,poderá vencer-te amanhã, a única vitória que perdura é aquela que se alcança sobre a 

própria ignorância.” 

n) Demonstrar duas passagens de guarda de pernas com finalização (Katamewaza). 

 

FAIXA MARROM – 1º KYÛ  

a)Idade mínima  - 14 anos. 

b) Carência – mínimo de 01 ano como Faixa Roxa. 

c) Demonstrar oito seqüencias de golpes (Renrakuwaza). 

d) Demonstrar sete contra golpes (Kaeshiwaza). 

e) Demonstrar todas as técnicas de projeção (Naguewaza) integrantes do 5º Kyô. 

f) Demonstrar quatro técnicas de estrangulamento (Shimewaza). 

g) Demonstrar quatro técnicas de chave na articulação do cotovelo (Kansetsuwaza). 

h) Demonstrar oito viradas, quando o uke em decúbito ventral.  

i) Demonstrar o grupo de Ashiwaza do Nague no Kata. 
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j) Vocabulário – para sugestão da Comissão Estadual de Graus. 

k) Histórico – para sugestão da Comissão Estadual de Graus. 

l) Demonstrar noções básicas de arbitragem (voz de comando, gestos e avaliação).  

m) Atuação como oficial de mesa em competições. 

n) Princípio do Judô – Todos os anteriores. 

o) Defesa em guarda de pernas em (Katamewaza) com finalizações. 

p) Conhecer o conceito da palavra KODANSHA -Kodansha é um título de alta graduação, 

específico do Judô criado pelo Instituto Kodokan, e que deve ser outorgado a aqueles que 

se empenharam no aprendizado,  na pratica  contínua,  na demonstração  da  sua  eficiência  

técnica  em  competição,  e  a devida  dedicação  no  ensino, no  estudo  e  na pesquisa.  

Portanto, é  depositário  e  responsável  pela difusão dos princípios filosóficos e 

educacionais do Judô, preconizados pelo Prof. Jigoro Kano. 

 

FAIXA PRETA 1º GRAU (SHODAN) 

a) Idade mínima: - 16 (dezesseis) anos. 

b) Carência: - 1 (um) ano de registro como Faixa Marrom na Federação e CBJ, para 

competidor. - 2 (dois) anos de registrocomo Faixa Marrom na Federação e CBJ, para não 

competidor. 

c) Provas Teóricas: 

- Histórico, filosofia, ética e disciplina. 

- Atualidades.  

- Divisão e classificação das técnicas. 

- Ortografia do vocabulário técnico. 

- Descrição escrita sobre Nague no Kata. 

d) Provas Práticas:  

- Nague no Kata– (Três partes) – Te Waza, KoshiWaza e AshiWaza 

- Naguewaza 

- Renrakuwaza 

- Kaeshiwaza 

- Katamewaza 

- Apresentação prática de arbitragem.  
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e) Histórico Competitivo: 

- Para candidatosaté 35 (trinta  e cinco) anos é indispensável,  a apresentação do histórico  

Competitivo, no curriculo encaminhado à FederaçãoEstadual no ato da inscrição. 

- Para candidatos acima de35 (trinta e  cinco) anos é opcional,  a apresentação do histórico 

competitivo. 
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