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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

  

Visando atender aos preceitos legais e tendo como referencial teórico e 

metodológico as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; o 

Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal; a Base Nacional Curricular Comum de Arte e 

Educação Física; e as demais Orientações Curriculares para a Educação 

Básica, a equipe gestora juntamente com os professores, pais, alunos e 

comunidade, elaboraram o Projeto Político Pedagógico da Escola Parque 

313/314 Sul, referente ao período de Gestão: 2017 a 2019. O resultado é este 

projeto que visa “instigar, provocar, seduzir o outro para o desejo de aprender, 

por meio das relações que possam ser estabelecidas entre conteúdos e a 

realidade dos estudantes”, bem como reavaliar, rediscutir e redimensionar a 

escola para a proposta de educação integral. 

Nele, tentou-se inserir, o pensamento e o trabalho de todo o corpo 

docente da escola. Onde estão contidas as tendências pedagógicas praticadas 

na escola, bem como o sistema de avaliação e a prática disciplinar desenvolvida 

pelos professores. 

A Escola Parque 313/314 Sul tem como objetivo principal respeitar e 

valorizar as experiências de vida dos educandos e de suas famílias, no processo 

de construção do conhecimento. Seu propósito é fortalecer a comunidade 

escolar, tendo como foco a postura humana, os valores aprendidos e o 

conhecimento construído ao longo das vivências educacionais, visando o 

desenvolvimento global do aluno e suas habilidades: sensibilidade, 

argumentação, a criatividade diante das situações difíceis, esperança e 

identidade. 

Atingindo assim as premissas de Jacques Delors (1998), que aponta 

como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de 

uma aprendizagem ao longo de toda vida, fundamentada em quatro pilares para 

a educação no século XXI, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver, e, finalmente, aprender a ser que, talvez, seja o mais 



 

importante por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. Sendo este 

último o foco das ações desta instituição. 

As metas aqui propostas se efetivarão em parceria com toda a 

comunidade escolar e com o real comprometimento dos profissionais que o 

elaboraram. Desta forma, não se pretende oferecer um manual para o corpo 

docente, mas sim promover o diálogo a respeito da estrutura educacional, dos 

conteúdos e da metodologia deste, bem como ter explícitos seus fins e objetivos. 

Buscamos atualizar este Projeto Político Pedagógico, de acordo com o Currículo 

em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. Partimos da necessidade de construir um PPP que fosse real, 

que corroborasse com um Currículo de Educação Integral, que amplia tempos, 

espaços e oportunidades educacionais. 

A construção do Projeto iniciou-se a partir da tabulação dos dados 

referentes aos diagnósticos feitos com alunos, pais, e trabalhadores em 

educação pertencentes aos quadros das carreiras magistério e assistência. 

Durante o processo de construção coletiva do Projeto Político-

Pedagógico, em reunião de pais e mestres e dia letivo temático em 16/03/2019, 

apresentamos a dinâmica e estrutura escolar, os objetivos, e os componentes 

curriculares de educação física e Artes. Buscamos uma reflexão sobre os 

saberes e as práticas pedagógicas e discutimos a “Escola Parque que Você 

quer para seu Filho? através de um questionário aos pais. Salientamos 

também que ao fim do ano de 2018 e no início do ano de 2019, durante a 

semana pedagógica, discutimos, analisamos e relaboramos em conjunto com os 

docentes o Projeto Político-Pedagógico de 2019. 

Associamos a construção do projeto político pedagógico, também à 

proposta da Lei de Gestão Democrática, implantada pelo Governo do Distrito 

Federal, nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, que em seu Capítulo III, trata da 

Autonomia Pedagógica e em seu artigo 4º diz: “Cada unidade escolar formulará 

e implementará seu projeto político-pedagógico, em consonância com as 

políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal”. E em seu Parágrafo único, ressalta: “Cabe à unidade 

escolar, considerada a sua identidade e de sua comunidade escolar, articular o 

projeto político-pedagógico com os planos nacional e distrital de educação”. 



 

O que apresentamos não é um documento concluído, com base na 

efemeridade da transformação humana e dos processos educacionais. 

Entretanto, é o início de uma construção que se estende pelos próximos anos e 

poderá sofrer interferências e alterações em seu percurso, sendo a escola um 

organismo vivo, e como tal, em constante processo de mudanças e (re) criação. 

 

 

REGISTROS DAS ATIVIDADES DO 1º BIMESTRE 2019. 

 

Reunião conjunta com as escolas classes durante semana 

pedagógica  

 

 

Palestra Drª Katilen Squarise durante a semana pedagógica 



 

 

 

Apresentação do Balé da Escola Parque 313/314 sul durante a Virada 

Pedagógica 

 

 

Baile de carnaval dos estudantes  



 

 

 

 

 

 

Baile de carnaval dos estudantes  

 



 

 

 

Painel agradecimento dos estudantes à equipe gestora pelas 

melhorias na escola e reativação da piscina 

 

 

Painel agradecimento dos estudantes à equipe gestora pelas 

melhorias na escola e reativação da piscina 



 

 

 

Trabalho estudantes durante a Semana da Água 

 

 

 

 

 



 

Trabalho estudantes durante a Semana da Água 

 

 

Trabalho estudantes durante a Semana da Água 

 

 



 

Trabalho estudantes durante a Semana da Água 

 

 

 

 



 

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

A implantação do Plano de Construções Escolares de Brasília venceu as 

resistências à sua implementação, levando à construção das primeiras e mais 

importantes obras escolares do DF, entre elas a Escola Parque 313/314 Sul, 

inaugurada em 21 de abril de 1977. 

A forja do conceito de Escola Parque é realizada na construção do Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro na cidade de Salvador/BA em 1950 sendo a 

concretização dos ideais de Anísio Teixeira que defendia a necessidade de 

ajustar a educação à diversidade das condições concretas, fazendo dela um 

instrumento de mudanças e progresso. 

Anísio Teixeira teve como base o trabalho do pedagogo e filósofo norte-

americano John Dewey que pesquisou a vida escolar e a vida social quando 

compreendeu a escola como uma micro sociedade na qual a ação pedagógica 

assume o real sentido de ambiente para construção do conhecimento e do 

exercício da cidadania que, segundo Teixeira, a “escola não é um suplemento à 

vida que já leva a criança, mas a experiência da vida a que vai levar a criança 

em uma sociedade em acelerado processo de mudança. ” (Teixeira, 1977). 

Com a construção da cidade de Brasília, foi elaborado o Plano de 

Construções Escolares de Brasília que abordou a construção de edifícios 

escolares organizados em consonância com a proposta urbanística de Lúcio 

Costa – as superquadras. A proposta era composta de prédios escolares para o 

Jardim de Infância, Escolas Classe (EC), Escolas Parque (EP), Centros de 

Ensino Fundamental (CEF) e Centros de Ensino Médio (CEM). 

A proposta contava com a construção de uma EC por unidade de 

superquadra e uma EP por conjunto de quatro superquadras. Existindo na 

proposta o interesse que cada EP atendesse todos os alunos das quatro ECs 

existentes em seu raio de atuação, no horário contrário ao atendimento da EC. 

Das 28 escolas planejadas somente cinco foram construídas ao longo das 

quatro primeiras décadas de existência da cidade, sendo a primeira a EP 

307/308 Sul e a última a EP 210/211 Sul. Abaixo apresentamos uma tabela com 

as EPs construídas e suas datas de inauguração, sendo o seu nome 

diretamente ligado a sua localização geopolítica. 



 

 

Tabela 1 – Inauguração das Escolas Parque de Brasília 

INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS PARQUE DE BRASÍLIA 

Escola Data de inauguração 

Escola Parque 307/308 Sul 20/11/1960 

Escola Parque 313/314 Sul 21/04/1977 

Escola Parque 303/304 Norte 21/04/1977 

Escola Parque 210/211 Norte 27/03/1980 

Escola Parque 210/211 Sul 20/11/1992 

Fonte: Orientação Pedagógica- Escola Parque, 2002. 

 

A Escola Parque 313/314 Sul atendeu inicialmente a quatro Escolas 

Classe: Escola Classe 113 Sul, Escola Classe 114 Sul, Escola Classe 314 Sul e 

Escola Classe 315 Sul. Entretanto ao longo dos anos e das necessidades 

pontuais, a lista das escolas atendidas foi diferente e no ano de 2012 as escolas 

atendidas foram: EC 314 Sul, EC 114 Sul, EC 316 Sul, EC 413 Sul e EC 416 

Sul; e em 2013, dando início ao atendimento ampliado de todas as escolas de 

Ensino Fundamental da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, bem 

como às escolas que integram ao PROEIT (Programa de Educação Integral), 

foram atendidas oito escolas classe: EC 114 Sul, EC 314 Sul, EC 04 Cruz, EC 

05 Cruz, EC 06 Cruz, EC 08 Cruz, EC 416 Sul, EC 316 Sul. Destacamos que as 

escolas: Escola Classe 08 do Cruzeiro e Escola Classe 05 do Cruzeiro, são 

atendidas em regime de educação integral. 

No ano de 2014, mantivemos o mesmo atendimento das escolas do ano 

de 2013, atendendo a quatro escolas do Plano Piloto: EC 114 Sul, EC 314 Sul,  

EC 416 Sul, EC 316 Sul e quatro escolas do Cruzeiro: EC 04 Cruzeiro, EC 05 

Cruzeiro, EC 06 Cruzeiro e EC 08 Cruzeiro. 

Em 2015 houve alteração no atendimento, ficando da seguinte forma: EC 

114 Sul, EC 314 Sul, EC 416 Sul, EC 316 Sul, EC 413 Sul (PROEIT), EC 04 do 

Cruzeiro, EC 06 do Cruzeiro, EC 08 do Cruzeiro (PROEIT) e Centro de Ensino 

Fundamental 06 de Brasília (somente alunos de 5º ano). 



 

No ano de 2016, houve alteração no atendimento, atendemos da seguinte 

forma: EC 114 Sul, EC 314 Sul, EC 416 Sul, EC 316 Sul, EC 413 Sul (PROEIT), 

EC 04 do Cruzeiro, EC 06 do Cruzeiro, EC 08 do Cruzeiro (PROEIT). 

No ano de 2017 houve nova alteração no atendimento escolar, foi 

implementada a educação integral atendendo ao programa NOVO MAIS 

EDUCAÇÃO do MEC e Rede Integradora de Educação Integral da Coordenação 

Regional de Ensino do Plano Piloto. As escolas contempladas para o novo 

formato foram: EC 314 sul, EC 114 sul e EC 08 do Cruzeiro. No ano de 2018 a 

Escola Classe 314 sul optou por sair do regime integral e a mesma foi 

substituída pela Escola Classe 410 sul. Em 2019 atendemos a três escolas da 

Rede Integradora: EC 410 sul, EC 114 sul e EC 08 do Cruzeiro. 

Tabela 2 - Total de alunos atendidos em 2019: 

 

Horário das 
Aulas 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

8:00h às 
13:00h 

EC 114sul 
e EC410 sul 
1º ao 5º ano 

EC 114sul 
e EC410 sul 
1º ao 5º ano 

EC 114sul 
e EC410 sul 
1º ao 5º ano 

EC 114sul 
e EC410 sul 
1º ao 5º ano 

EC 114sul 
e EC410 sul 
1º ao 5º ano 

Subtotal de 

alunos 
302 alunos 302 alunos 302 alunos 302 alunos 302alunos 

12:30h às 
17:30h 

EC 08 do 
Cruzeiro 

1º ao 5º ano 

EC 08 do 
Cruzeiro 

1º ao 5º ano 

EC 08 do 
Cruzeiro 

1º ao 5º ano 

EC 08 do 
Cruzeiro 

1º ao 5º ano 

EC 08 do 
Cruzeiro 

1º ao 5º ano 

Subtotal de 

alunos 
361 alunos 361 alunos 361 alunos 361 alunos 361 alunos 

Total de alunos atendidos  663 alunos 

Fonte: Escola Parque, abril de 2019. 

 
Tabela 3 – Estratégia de matrícula Escola Parque 313/314 Sul/ 2019. 
 

ATENDIMENTO COMPLEMENTAR 
ESPECIALIZADO 

NÚMERO DE ESTUDANTES POR TURMA 

ARTES E EDUCAÇÃO FÍSICA 20 estudantes  + 10 % = 22 estudantes 

Fonte: Escola Parque, abril de 2019. 

 

 



 

Em anos anteriores, o atendimento se dava no mesmo turno de 

atendimento de forma complementar a educação formal, sendo a permanência 

do aluno apenas de um dia na Escola Parque e nos outros quatros dias úteis na 

Escola Classe. Com a implementação da Rede Integradora o atendimento das 

escolas classes da Rede Integradora se dá em todos os dias em regime de 

educação integral, em parte assemelhando-se a proposta de Anísio Teixeira 

conforme aplicada no Centro Educacional Carneiro Ribeiro de Salvador.  

A Escola possui alguns diferenciais, um deles surgiu desde os primeiros 

anos, devido à chegada da primavera, percebeu-se que nas dependências desta 

escola apareciam, anualmente, muitas cigarras. Por ser um acontecimento muito 

característico em Brasília e pela musicalidade e estética destes animais, foi 

elaborada uma festa denominada Festa da Cigarra, que passou a ser realizada 

sempre no segundo semestre, culminando com a chegada da primavera e o 

canto das cigarras ao redor da escola. Este evento tornou-se tradicional nesta 

escola fazendo parte do calendário e da identidade escolar. 

Outro diferencial é a presença da informática e dança nas atividades 

pedagógicas. Tanto a ludicidade quanto a contação de histórias são itens 

presentes nas práticas anuais de atendimento aos alunos, seja nos eventos 

escolares, seja no ambiente da biblioteca, com momentos de atendimento 

diferenciado com música, histórias e leitura, denominado: “A hora do conto”. 

Desde 2011 são ofertadas aulas de informática nesta escola. O 

laboratório de informática é uma contrapartida do Governo Federal por meio de 

um convênio entre a SEEDF e o Ministério da Educação (MEC), por meio do 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) e é composto por 18 

multiterminais com o sistema operacional Linux Educacional (LE), uma 

impressora a laser e conexão com a internet, recebe manutenção do Núcleo de 

Tecnologia Educacional do Plano Piloto e Cruzeiro (NTE/PPC). 

Atualmente são oferecidos os componentes originais da proposta 

brasiliense de Escola Parque, sendo: Educação Física, Arte (artes visuais, artes 

cênicas e música) e promoção à saúde, desenvolvendo habilidades e 

competências através dos princípios de interdisciplinaridade e contextualização 

possibilitando a aprendizagem significativa. 



 

 

A partir do ano de 2013 contamos com aulas de balé clássico por meio de 

um projeto de dança clássica que foi implantado na escola em formato de oficina e 

que continua até este ano e no ano de 2019 contamos também com o Jazz na 

oficina de dança  

 

2.1. Infraestrutura: Instalações Físicas, Equipamentos, Materiais, Recursos 

Humanos 

2.1.1. Identificação 

A Escola Parque 313/314 Sul está situada à EQS 313/314 – Área Especial, 

cep 78.382-400, em Brasília-DF. Iniciou suas atividades em 18 de abril de 1977, 

tendo sido inaugurada oficialmente, no dia 20. Ato de Criação – Resolução nº 150 

– CD de 30/06/1977(DODF nº 139, de 22/07/1977 e A.N. da FEDF – volume 2. 

Esta escola foi criada com a denominação de Escola Parque 313/314 Sul. O 

plano de atividades desta escola foi aprovado pelo Parecer nº 08 – CEDF, de 

08/03/1978 (Boletim nº 13-CEDF), enquanto que pela Portaria nº 05, de 

20/03/1978(DODF nº 63, de 04/04/1979 e A.N. da FEDF volume I), foi autorizado 

seu funcionamento. Reconhecimento – Portaria nº 17- SEC, de 07/07/1980 (DODF 

nº 129, de 10/07/1980 e A.N. da FEDF – volume1). 

Código INEP: 530001855. 

CNPJ: 00.529.404/0001-77 

Email: escolaparque313/314@gmail.com 

Telefone: (61) 3901 2630 

Uma área total de 15.120,53 m², assim distribuídos: 

o Área construída: 5.400 m2 

o Prédio térreo; 

o A escola possui 26 salas de aula, em bom estado de conservação. 

 

O ambiente administrativo e técnico – pedagógico, consta de: 

o Sala da direção com três ambientes; 

o Sala dos professores, ampla e arejada; 

o Dois Banheiros para docentes e administrativo, masculino e 



 

feminino; 

o Secretaria; 

o Sala de coordenação pedagógica; 

o Sala/depósito de educação física; 

o Cantina e Refeitório; 

O ambiente pedagógico, além das 26 salas de aula, consta de: 

o Oito Banheiros masculinos e femininos, sendo dois adaptados 

(masculino e feminino); 

o Uma Sala de apoio/ pedagoga; 

o Uma sala do Serviço de Orientação Educacional 

o Biblioteca; 

o Laboratório de informática com 18 computadores todos com 

acesso à Internet; 

 

Ambiente cultural e lazer: 

o Auditório com capacidade para 140 pessoas, com dois camarins, 

sala de projeção e som (em reforma); 

o Três quadras descobertas em bom estado; 

o Um Teatro de arena com capacidade para 80 pessoas; 

o Um parquinho infantil (desativado); 

o Duas piscinas- adulto e infantil - ativadas e dois vestiários e salão 

de atividades físicas. 

A escola possui uma vizinhança praticamente residencial, servida de 

comércio nas proximidades; como padaria, açougue, frutaria, mercados, bares, 

bancos e lanchonetes. Está bastante próxima da Avenida Comercial W3 Sul, 

servida por comércio variado, bancos, hospitais e linhas de ônibus, provenientes 

de quase todos os bairros da cidade, fato que contribuiu para conseguirmos uma 

clientela de variadas localidades da cidade. A Avenida W2 Sul, que situa em frente 

à escola, é bastante larga e muito movimentada, oferecendo perigo constante aos 

alunos que aqui estudam, principalmente nos horários de entrada e saída, devido 

ao grande número de pessoas coincidindo com a circulação de veículos. 

A região onde está à escola é urbanizada, e contamos com o sistema de 

água tratada, rede de esgoto, coleta de lixo, energia elétrica, telefone público e 

rede telefônica. 



 

 

2.2. Gestão administrativa e pedagógica 

Equipe Gestora: Diretor e Vice-diretor; 

Supervisores: Pedagógico e Administrativo; 

Secretaria: 1 chefe de secretaria, 

            2 profissionais de Apoio Técnico Administrativo; 

Coordenação pedagógica: 2 coordenadores de Arte, 2 coordenadores de 

Educação Física, 1 coordenador integral; 

Corpo Docente habilitado e especializado: Educação Física, Música, Artes 

Visuais, Teatro e Ensino Especial; 

Educador Voluntário: 34 atuantes em apoio aos alunos  

Auxiliares em Educação: 4 profissionais na Portaria/vigilância empresa 

terceirizada, 6 Merendeiros empresa terceirizada, 

Serviço de Conservação e Limpeza: 11 profissionais da empresa terceirizada 

Os professores da Escola Parque 313/314 Sul são todos concursados e habilitados 

para atuarem em suas especialidades como: Arte, Educação Física, Informática, 

Dança. 

Direção 

Rommel Jorge Marques Maia Diretor 

Aládia Maria Pessoa Paiva Vice-Diretora 

 

Supervisores 

Adriano da Silva Costa Pedagógico 

Aline Salomão de O. Soares Administrativo 

 

Coordenadores 

Bárbara Ribeiro de Moura Coordenadora integral 

Cristiano Luis Ferreira Coordenador de Artes  

Raquel Resende B. Correia Coordenador de Artes 

Amanda Freitas Vasconcelos Coordenador de  Educação Física 



 

 Coordenador de  Educação Física 

 

             Professores Regentes Efetivos 

Nome Área de Atuação 

Aline Seabra de Oliveira Música 

Ana Cristina A Lima Educação Física 

Ana Maria de Araújo  Teatro 

André Takashi Yamanaka Artes Visuais 

Andrea Borba Teatro  

Clarissa de Moraes Valadares Kerr Artes Visuais 

Diana Alves da Silva Música 

Esther Rosane Mosinho de Lima Artes Visuais 

Fernanda de Farias Seabra Artes Visuais 

Flávia Cachineski Diniz Música 

Gildélio da Silva Cunha Artes Visuais 

Hugo Nicolau Vieira de Freitas Teatro 

Humberto Albuquerque Queiroz Música 

Jad Fawzi Ahmad Educação Física 

Jadson Cabral de Lima Musica 

Jocenice Cabral Costa de Souza Educação Física  

Kaise Helena Teixeira Ribeiro Música 

Margarida do Egyto Costa Teatro 

Maria Geizimar Arrantes dos Santos  Artes Visuais 

Márcia Evangelista Marmori Música 

Maria Genesita de Sousa Artes Visuais 

Mariza de Nazaré P. das N. da Silva Música 

Nagi Fawzi Ahmad Educação Física 

Oziel Primo Araújo Artes 



 

Renato Becker Athayde Artes Visuais 

Ricardo Cruccioli Ribeiro Teatro 

Ricardo Ignácio Soto Rubio Música 

Ruth da Silva Batista Teatro 

Simone Santos de Oliveira Música 

Stenyo Nunes Portuguez de Souza Educação Física 

Wanessa Rychelly Cunha Educação Física 

Wilton Santos Silva Artes visuais 

 

Professores de Contrato Temporário 

Nome Área de Atuação 

Alessandra Barbosa Luiz Musica/Teatro/Artes Plásticas 

Ana Carolina Coelho M. de Mello Música 

Andressa Ótavio Educação Física 

Bianca Pittaro Cardoso Barbosa Música 

Érica de Jesus Teixeira Rodrigues  Música/Teatro/Artes Plásticas 

Felipe Maldaner da Silva  Educação Física 

Gustavo D’Ávila de Araujo Artes 

Israel Santos M. Zica Educação Física 

Isabella Beatriz dos Santos Dias  Teatro 

Luiza Maury Flores Teatro 

Pedro Henrique T. Lamounier Teatro 

Renato de Carvalho Moraes Teatro 

Wagner Ribeiro B. dos Santos Educação Física 

 

Demais Professores readaptados 

Fabiana de Castro Napoli Professora readaptada Biblioteca 

Jeanette de Araújo Bastos Professora readaptada Ateliê 

Márcia Torres Barbosa Professora readaptada Biblioteca 

Marinalva Cavalcante Damasceno Professora readaptada Projeto de Dança Clássica 



 

Nilda Broglio Roque  Professora readaptada Secretaria 

 

Serviço de Orientação Educacional e Pedagoga  

Gracianni Guimarães N. O. Costa Orientadora Educacional 

Lívia Corrêa Pedagoga 

 

Secretaria 

Rosângela Márcia de Almeida Chefe de Secretaria 

Fabíola Dantas da Silva Apoio administrativo 

 

Copa e Cozinha 

Ana Maria Empresa Terceirizada Confere 

Raquel Rodrigues Bonifácio Nascimento  Empresa Terceirizada Confere 

Alessandra Empresa Terceirizada Confere 

Lucia  Empresa Terceirizada Confere 

Vera Lúcia Galeno de Melo  Empresa Terceirizada Confere 

Vitalina Vaz de Sousa  Empresa Terceirizada Confere 

Conservação e Limpeza 

Agnaldo Sousa Santos Empresa Terceirizada Juiz de Fora 

Antonia Maria Alves Andrade Empresa Terceirizada Juiz de Fora 

Augusto César C. Costa Empresa Terceirizada Juiz de Fora 

Cícera Lidia Alencar de Lima Empresa Terceirizada Juiz de Fora 

Maria da Conceição Alves da Silva Empresa Terceirizada Juiz de Fora 

Maria de Fátima Pinto Pereira Empresa Terceirizada Juiz de Fora 

Salvina Ferreira de Jesus Empresa Terceirizada Juiz de Fora 

Raimunda Bezerra dos Santos Empresa Terceirizada Juiz de Fora 

Rosangela Alves da Silva Empresa Terceirizada Juiz de Fora 

Vigilância e Portaria 

Alexandro da Silva Feitosa  Vigia 

Bruno de Oliveira Maciel  Vigia 

Giliard da Silva Alves  Vigia 

Romário Pereira Tito Vigia 

 



 

Educadores Sociais Voluntários 

 Nome Turno 

01 Anderson Pereira de Jesus Sousa  ESP /MAT 

02 Caio Marcelo Fagundes  ESP /MAT 

03 Cynthia Nunes de Souza  INT/VESP 

04 Daniela Souza Tavares  ESP/VESP 

05 Erlane Viana de Sousa Silva   INT/VESP 

06 Eunicelane Fagundes Dias  INT / MAT 

07 Eunicelane Fagundes Dias  ESP /MAT 

08  INT/VESP 

34 Guilherme de Almeida Vieira INT/MAT 

09 Izabel Guimarães de Sousa  INT / MAT 

10 Izabela Cristina Pereira Cordeiro  INT/VESP 

11 Jessica Garcez de Andrade  INT/VESP 

12 Karina Hevelin Cardoso Sabino  INT/VESP 

13 Karina Nayla Gomes Borges de Souza ESP/VESP 

14 Kelly Patricia da Silva  ESP / MAT 

15 Laís Maria Canuto Gonçalves  INT/VESP 

16 Liliane Aparecida Ribeiro dos Santos  INT / MAT 

17 Lucas Souza Pinheiro  INT / MAT 

18  INT / MAT 

19 Marcos da Silva Araujo  INT/VESP 

20 Marcus Vinicius Batista Lopes Carvalho  INT/VESP 

21 Maria da Conceição do Nascimento Sousa  INT/VESP 

22 Mariana do Nascimento Sousa  ESP/VESP 

23 Marta Vanessa Figuerdo da Rocha  ESP / MAT 

24 Mires Francisca Bezerra da Luz INT / MAT 

25 Mires Francisca Bezerra da Luz INT/VESP 

26 Nadiva Alves Barbosa  INT / MAT 

32 Natalia Ribeiro Teixeira  INT/VESP 

27 Pedro Filipe Rodrigues França INT/MAT 

33 Raul da Rocha Rodrigues  INT/VESP 

28 Rejane Souza Silva INT/VESP 

29 Sarah  Alves da Silva  ESP / MAT 

30 Thalita Pereira Farias  ESP/VESP 

31 Thiago Santos Ferreira  INT/MAT 

32 Thiago Santos Ferreira ESP/VESP 

 

Comissão organizadora do PPP 2019 

 

Gracianni Guimarães N. O. Costa 

Adriano da Silva Costa 

Rommel Jorge Marques Maia 

 

 

 

 



 

Membros do conselho escolar 

Rommel Jorge Marques Maia 

Fabíola Dantas da Silva Pagnussat 

Janaína dos Santos Araújo 

Humberto Albuquerque Queiroz Brasiliense Filho 

Raimunda Bezerra Santos 

 

 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A Escola Parque 313/314 Sul atende alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental das Escolas da Rede Integradora: Escola Classe 114 sul, Escola 

Classe 410 sul e Escola Classe 08 do Cruzeiro, funcionando em dois turnos: 

matutino e vespertino. Os alunos são provenientes de diversos bairros da cidade 

e do entorno do Distrito Federal. Esses alunos pertencem às classes 

socioeconômicas diversificadas e trazem para a escola uma variada educação 

moral, religiosa e cultural. 

Em 2019, realizamos uma pesquisa para compreender o perfil dos 

estudantes, docentes e das famílias que integram a nossa escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Questionários aplicados aos Docentes 2019 

Questionário enviado por Waths app e respondido por 27 professores 

como descrito abaixo: 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

3.2 Questionários estudantes 

3.2.1  Avaliação dos estudantes 

Foi realizado um questionário com os estudantes, onde os mesmos pudessem 

assinalar sua avaliação conforme modelo abaixo: 

 
 



 

 
3.2.2 Resultado das Avaliações. 

Aulas de música 

 

 

Aulas de educação física 

 

 

 



 

 
Aulas de Artes Visuais  

 

 

 

 

Aulas de Teatro 

 

 



 

 
Funcionários 

Coordenação 

 

 

Direção 

 

 



 

 
 

Servidores 

 

 

Educadores Sociais Voluntários 

 



 

 
Escola 

Limpeza 

 

 

Banheiro 

 

 

 



 

 

 

 

Auditório 

 

 

Sala de aula 

 

 



 

Quadras 

 

 

Festas e eventos 

 

 

 

 

 



 

Almoço e lanche 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

 



 

Recreio 

 

 

 



 

3.2.3 Desenhos dos estudantes realizado após a avaliação 

 

Essa atividade proporcionou aos estudantes descreverem como é a visão da 

Escola Parque para eles. Podemos observar pelos desenhos, frases e pinturas  abaixo 

que as crianças se sentem acolhidas, seguras e satisfeitas com o trabalho desenvolvido 

pela escola. 

 

Desenho do estudante Davi Fernandes de Oliveira, grupo 12, 5º ano. 

 



 

 

Desenho do estudante Marcus Vinícius grupo 12, vespertino, 5º ano. 

 

 

 

Desenho da estudante Maria Luiza, grupo 19, 4º ano. 

 



 

 

Desenho do estudante Vinicius, grupo 06, 3º ano. 

 

 

Desenho da estudante Samara Alves, grupo 19, 4º ano. 

 



 

 

Desenho da Maria clara Freitas, grupo 09, 4º ano. 

 

 

Desenho da estudante Mariana Mendonça, grupo 11, 3º ano. 

 



 

 

Desenho da estudante Maria Eduarda, grupo 11, 3º ano. 

 

 

Desenho da estudante Gabriel pereira, grupo 20, 5º ano. 

 

 



 

 

Desenho do estudante Pedro Henrique, grupo 18, 3º ano. 

 

 

Desenho do estudante João Pedro, grupo 12, 5º ano. 

 



 

 

Desenho do estudante Matheo de Castro, grupo 12, 5º ano. 

 

 

 

 

3.3 Questionários respondidos pelos pais e/ou responsáveis  

Questionário enviado pela agenda dos estudantes para serem 

respondidos pelas famílias no inicio do ano de 2019. Foram enviados a todos os 

nossos 663 estudantes e retornaram 227 questionários respondidos. Os 

resultados das informações socioeconômicas e de perfil das famílias constam 

nos gráficos abaixo: 

1. Qual o grau de parentesco com o (a) estudante? 

 



 

17% 81% 0%
0% 2%

Grau de parentesco 

pai mãe padrasto madastra outro

 

 

2. Qual o seu sexo? 

 

Qual a sua faixa etária 



 

 

 

 

3. Como você se autodeclara? 

 

 



 

 
4. Qual a faixa de renda mensal da família? 

 

 

 

5. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável pela família? 

 



 

 
6. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável pela família? 

 

 

 

7. Qual tipo de moradia a família vive? 

 



 

 
8. A família tem carro ? 

 

 

 

 

9. Na sua casa tem computador? 

 

 



 

 
10. Quantas vezes por semestre a família tem o habito de frequentar cinema, museu ou 

teatro? 

 

 

 

 

11. TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir. 

 



 

12 Quantos membros ao total compõem a família e moram juntos? 
 

 

13 Quantos filhos a família possui? 

 



 

 
14 Qual o meio de transporte que você utiliza para levar seu filho à escola? 

 



 

 

15 Avaliação do trabalho da escola 

 



 

3.4 Problemas Identificados que necessitam de intervenção 

 

Obras e reformas  Situação 

Reforma do auditório Em andamento 

Cobertura das quadras esportivas À realizar 

Reforma do Parquinho À realizar 

Calçamento do estacionamento À realizar 

Acessibilidade para deficientes visuais (em toda 
estrutura da escola) 

À realizar 

Infiltrações no teto e telhas da escola À Realizar 

Pintura e reparo das grades laterais da escola À realizar 

Reforma de banheiro do auditório, sala dos 
professores e biblioteca. 

À realizar 

Pintura e reparo nas salas de aulas  À realizar 

 
 

3.5 Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar e Dia Letivo 

Temático  

 
No dia 16/03/2019, houve na Escola Parque o Planejamento Pedagógico 

da Comunidade Escolar e Dia Letivo Temático. Nesse dia o diretor Rommel Maia 

apresentou todos os professores e demais funcionários da escola para a 

comunidade escolar. Descreveu os objetivos, a rotina da escola e explicou a 

todos os presentes como a escola trabalha os conteúdos de artes e educação 

física, embasados no Currículo em Movimento e a Base Nacional Curricular 

Comum. Ao final os pais puderam conversar e se reunirem com os professores. 

Foi proposta uma pergunta para que os pais respondessem: Qual a 

escola Parque que queriam para seus filhos? 

As respostas recolhidas foram:  

“Uma escola que acolhessem os estudantes.” 

“Uma Escola Parque que combatessem o bullyng e que trabalhasse o 

respeito e a violência entre os colegas.” 

“Uma escola livre de bullyng, onde pudessem aprender artes e educação 

física” 

“Que a escola pudesse continuar a trabalhar para o melhor dos 

estudantes.” 



 

“Uma escola feliz.” 

“Uma escola onde os estudantes pudessem aprender, brincar e fazer 

amigos.” 

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

4.1. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A Escola Parque 313/314 Sul, na concepção pedagógica e filosófica para 

o qual foi criada é complementar da matriz curricular das Escolas Classe. 

Constitui espaço específico e adequado para a prática de Educação Física e 

Artes, com objetivo de promover a integração sociocultural dos alunos, 

preparando-os para um posicionamento crítico e transformador na sociedade. 

A Escola Parque busca educar através da Arte e do Movimento e garantir 

ao educando o acesso ao patrimônio artístico e cultural, ampliando e 

enriquecendo os seus modos de representação (códigos e símbolos) e interação 

(tecnologias) com a realidade, proporcionando sua alfabetização estética e 

psicomotora. Para alcance de seus objetivos a escola utiliza-se da estimulação 

das habilidades pelas linguagens estéticas e pelas combinações de movimentos 

corporais fundamentais e culturalmente determinados 

4.2.NOSSOS VALORES 

Nossa escola a partir principalmente do próprio histórico realizado 

nesses 40 anos de existência elege como seus valores: 

 

a.  Qualidade: 

Oferecemos aos nossos alunos um ensino de qualidade que os capacite 

a desempenharem bem seu papel na sociedade. 

 

b.  Participação: 

Proporcionamos entre nossos profissionais o trabalho em equipe, onde 

cada pessoa dentro da escola contribui e partilha suas tarefas de 

conhecimentos, para enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. 

 

c.  Criatividade: 



 

Valorizamos e incentivamos a criatividade e a inovação na realização das 

atividades dos profissionais e dos alunos. 

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 

 

Os princípios orientadores da Educação Integral nas escolas públicas do 

Distrito Federal a serem observados pelas escolas no planejamento, na 

organização e na execução das ações de Educação Integral são:  

• Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se 

repensar o papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o 

grande desafio de discutir o conceito de integralidade. É importante dizer que 

não se deve reduzir a educação integral a um simples aumento da carga horária 

do aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a partir da formação 

integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para 

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

afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que a 

aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos 

aprendem o tempo todo), por meio de práticas educativas associadas a diversas 

áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, 

entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. 

Assim, propõe-se que cada escola participante da Educação Integral no Distrito 

Federal, ao elaborar seu projeto político pedagógico, repense a formação de 

seus alunos de forma plena, crítica e cidadã.  

• Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de 

diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e 

esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços 

públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

• Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na 

escola deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de 

muitas formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os 



 

alunos trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de 

uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem 

aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

 • Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na 

qualidade da educação pública foram as que avançaram no diálogo com a 

comunidade (BRASIL, 2008). Na Educação Integral é necessária a 

transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes 

comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico 

implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e 

de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com 

abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando 

tradições e culturas populares. 

 • Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo 

a cidade como um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se 

restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade 

como igrejas, salões de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos 

comerciais, associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo 

múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na 

gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-

se necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais educativos 

do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de aprendizagem e 

buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade civil 

organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais 

significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 

  • Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando 

experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é 

só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade 

pela educação e pela formação do educando. Nessa ambiência favorável ao 

diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede 

de ensino. 

O projeto de educação integral orienta-se pelos referenciais da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural.   



 

5.1 Pressupostos Teóricos do Currículo e Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o ensino Fundamental de 9 anos. 

5.1.1 Princípios epistemológicos  

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a 

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar 

desses princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF 

nos remete ao que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, 

aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: 

conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da 

perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores são: teoria e 

prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses princípios 

são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de 

conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam no 

espaço social e escolar.  

• Princípio da unicidade entre teoria e prática  

Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas 

ganham novos significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e 

prática, é importante, também, considerar que, quando são tratadas 

isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma 

fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Vázquez (1977) afirma que, ao 

falar de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a 

dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da prática em 

relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo 

em vista que a teoria, com sua autonomia relativa são indispensáveis à 

constituição da práxis e assume como instrumento teórico uma função prática, 

pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro que lhe 

permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” 

(idem, p. 215). 

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão 

articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de 

ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos 

conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório 

quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente 



 

construção. Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua 

efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que 

promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados 

para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 

raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula 

teoria e prática requer de professor e estudantes a tomada de consciência, 

revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações 

desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as 

atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a 

disposição para repensar cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), 

com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e 

como avaliar? São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/ 

componentes curriculares e atividades educativas que favorecem a aproximação 

dos estudantes aos objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e 

atuar crítica e conscientemente, com vistas à apropriação/ produção de 

conhecimentos que fundamentam e operacionalizam o currículo, possibilitando 

encontrar respostas coletivas para problemas existentes no contexto social.  

• Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização  

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a 

efetivação de um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a 

abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes 

curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas 

do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do 

conhecimento e do pensamento. A contextualização dá sentido social e político a 

conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didáticopedagógicos, 

propiciando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar). O professor que integra e contextualiza os conhecimentos 

de forma contínua e sistemática contribui para o desenvolvimento de 

habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante em contato 

real com os espaços sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir. A 

organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima 

daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e 

favorece as aprendizagens dos estudantes. Destacamos que a determinação de 

uma temática, interdisciplinar ou integradora, deverá ser resultante de uma 



 

discussão de base curricular, visto que são os conhecimentos científicos 

pautados nesse Currículo que irão indicar uma temática. Essa ação rompe com 

a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os conhecimentos 

em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma integração que 

não existe, dificultando a implementação de atividades interdisciplinares na 

escola. A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio 

componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No próprio 

componente curricular, quando são utilizados outros tipos de conhecimentos 

(artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que 

irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do conhecimento do 

componente curricular. Já entre os componentes curriculares, busca-se a 

integração existente entre os diferentes conhecimentos. O princípio da 

interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, 

pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre diferentes 

conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade é 

fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação 

na hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam em cada 

sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação das diversas disciplinas e, ao 

mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo entre os professores. Para 

garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz 

que os professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional 

característica das relações sociais e profissionais na modernidade. Nas escolas 

públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos concepções e 

práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as coordenações 

pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação continuada, 

planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico que 

contemplem a interdisciplinaridade como princípio.  

• Princípio da Flexibilização  

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo 

define uma base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, 

considerando seus projetos políticos-pedagógicos e as especificidades locais e 

regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente 

relevantes para a formação intelectual dos estudantes. A flexibilidade curricular 

dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção dos 



 

conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança 

que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a 

possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os 

diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de 

romper as amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas 

de pré-requisitos. A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas 

pedagógicas dos professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da 

escola. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor 

torna possível a construção de novos saberes, ressignificando saberes 

científicos e os do senso comum. Nessa visão, os conhecimentos do senso 

comum são transformados com base na ciência, com vistas a “[...] um senso 

comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração do saber” 

(SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à criatividade individual e 

social. Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os 

saberes dos estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão 

sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa 

síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos 

espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que 

protagonizam e compartilham com professores saberes e experiências 

construídas em espaços sociais diversos. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo geral 

Implementar um conjunto de ações para fortalecer a participação da 

comunidade escolar, Estreitando as relações de convivência, promovendo 

encontro no início do ano letivo entre pais, professores e demais profissionais, 

para apresentação da Proposta Pedagógica da Escola Parque 313/314 Sul; a 

fim de estrutura-la ano a ano para a construção de um processo pedagógico que 

promova a interdisciplinaridade e contextualização dos componentes 

curriculares, buscando a totalidade do desenvolvimento da criança nos aspectos 



 

psicomotor, afetivo, cognitivo e social contribuindo para a formação do cidadão 

crítico e criativo, sujeito de sua própria aprendizagem. 

Administrar com presteza e responsabilidade os recursos do PDAF e zelar 

pelo patrimônio da escola, utilizando esse recurso conforme necessidades 

abarcadas no projeto político, atendendo as três dimensões: Administrativa, 

pedagógica e financeira. 

Ser uma escola de referência e qualidade de ensino em nossa cidade, 

primando pela qualidade e criatividade no ensino que ministramos, pelo trabalho 

participativo, eficaz, inovador e responsável desenvolvido pela nossa equipe, 

respeitando nossos alunos, pais e comunidade escolar, contribuindo para uma 

sociedade onde se efetive o princípio da igualdade. 

6.2. Objetivos específicos 

 Construir espaços de diálogo e de participação com a equipe das Escolas 

Da Rede Integradora; 

 Fortalecer e melhorar a comunicação com os professores e servidores da 

escola, buscando fazer com que todas as informações cheguem a 

professores e funcionários. 

 Construir espaços de interação e convivência com os professores dos 

turnos matutino e vespertino; 

 Buscar parcerias, junto às empresas para a reativação da piscina, 

sensibilizando os empresários para a importância da sua participação 

na escola; 

 Aprimorar o planejamento das atividades com vistas ao alcance da 

aprendizagem significativa; 

 Especificar conteúdo e habilidade por série/ano, que seja pré-requisito 

para a série/ano seguinte e que facilite a auto avaliação do aluno sobre 

o seu processo de crescimento; 

 Discutir a forma de avaliação vigente, trabalhando na construção de um 

instrumento mais eficaz que retrate o resultado das ações da escola; 

 Elaborar projetos que busquem a sensibilização para a importância do 

respeito às diferenças relativas à deficiência física e ao aspecto social;  



 

 Reconhecer as situações do dia a dia da escola que podem ser 

reconhecidas como preconceito; 

 Desenvolver ações e atividades que resgatem a autoestima dos alunos; 

 Implementar ações para fazer frente às atitudes que propiciam a 

indisciplina dos alunos; 

 Propor a construção de portfólio por área, com vistas a viabilizar os 

registros pedagógicos que sirvam de instrumento para continuar a 

contar a história da Escola Parque 313/314 Sul; 

 Melhorar a segurança, verificando com mais eficiência os espaços de 

acesso à escola; 

 Estimular o uso adequado do auditório; 

 Ampliar o funcionamento da Biblioteca; 

 Revitalizar espaços específicos para as aulas de Educação Física; 

 Estimular o uso do laboratório de informática. 

 Tornar a instalação da internet mais eficiente. 

 Promover a formação continuada da comunidade acadêmica através de 

grupos de estudo e participação em eventos culturais, esportivos e 

científicos. 

 Buscar a integração entre o saber, o compreender, o fazer e o 

transformar.  

 Desenvolver os princípios da interdisciplinaridade e contextualização num 

clima de cumplicidade e corresponsabilidade pelo processo de 

crescimento coletivo; 

 Ampliar as estratégias de intervenções pedagógicas, principalmente 

diagnosticando os estudantes com dificuldade de aprendizagem 

(encaminhamento para o SOE, Oficinas, Atendimentos diferenciados 

junto à pedagoga, troca de quartetos).  

 Trabalhar com transparência e melhorar a comunicação.  

 Administrar com presteza e lisura os recursos do PDAF, contribuindo na 

realização do projeto pedagógico, administrativo e financeiro. 

 



 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

Todas as ações da Escola Parque 313/314 Sul buscam considerar as 

questões sociais contemporâneas, que são frutos da revolução da ciência e do 

novo paradigma tecnológico, das mudanças em ações produtivas aliadas às 

questões político-econômicas do processo de globalização, que refletem nas 

configurações atuais culturais e que interferem diretamente nas práticas 

educativas do Brasil e do mundo. 

Portanto, os saberes populares, as experiências culturais e sociais, a 

ludicidade, o saber e pensar constituem o conjunto de conhecimento dos 

indivíduos e devem ser considerados na construção dos conhecimentos e 

práticas escolares. 

A Proposta Pedagógica e Social da Escola Parque 313/314 Sul, no 

contexto do Currículo em Movimento, possibilitará ao aluno agregar às 

tendências atuais da ciência e das tecnologias a seleção, inclusão e organização 

de conhecimentos socialmente relevantes e significativos, colaborando com a 

formação integral de sujeitos autônomos, críticos, criativos, sem deixar a 

produção cultural dos grupos sociais marginalizados, cidadãos capazes de 

reflexão e ação. 

A escola propõe encontros de pessoas, crenças, valores diferentes que 

geram conflitos e oportunidades de criação de identidade e desenvolvimento de 

seres humanos que exerçam sua cidadania na sociedade que vivemos. Temos 

como foco nossa função social de formar o cidadão, isto é, propiciar ao 

educando a construção de conhecimentos, atitudes e valores que o tornem 

solidário, crítico, criativo, ético e participativo. 

Nossa reflexão é contínua e baseada principalmente na prática 

pedagógica cotidiana e na discussão dos referenciais teóricos que nos 

encaminham para uma “práxis” responsável e compromissada com uma escola 

pública de qualidade. Quando a busca da coerência entre o que se pretende 

ensinar aos alunos e o que se oferece a eles, é fundamental e está presente em 

nosso cotidiano escolar. 

Ofertamos uma formação rodeada de descobertas e de anseios, que com 

certeza faz da sala de aula um local onde circula aprendizagem. Onde o 

conteúdo é trabalhado por meio da prática associada com a teoria. Um ambiente 



 

escolar onde o aluno recebe o que é necessário na própria escola, evitando-se o 

deslocamento de material (livros, cadernos, mochila, lápis ou tintas) e 

promovendo de maneira lúdica e continuada a construção do conhecimento. 

Ambiente este que compartilha e dialoga com os espaços externos, onde 

vida e sabores pulsam e se revelam na sala de aula, fazendo com que os alunos 

aprendam e se comprometam com este aprender e que os professores sejam 

apenas os facilitadores desse processo. 

A Escola Parque 313/314 Sul, comprometida com o Currículo em 

Movimento da Educação Básica e com a formação integral do aluno tenta 

ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais, para construir um 

ambiente educativo rico em recursos, materiais didáticos atrativos e 

diversificados, e situações problematizadoras que contemplem as áreas de 

conhecimento disponibilizadas aos alunos, proporcionando a este a 

oportunidade de ser espectador cultural e autor de suas escolhas enquanto 

partícipe do universo cultural brasileiro disponibilizado nesta escola, com 

destaque para a cultura e patrimônio de sua cidade: Brasília. 

A proposta pedagógica deve considerar as questões sociais 

contemporâneas para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres 

numa participação ativa na vida científica, cultural, social e política do Distrito 

Federal e do Brasil. 

Assim, como a Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, a Proposta da Escola Parque, nesse contexto, 

também possibilitará ao aluno ser sujeito de sua própria aprendizagem, em 

busca da compreensão do mundo. Para tanto, é necessário repensar sobre o 

papel da escola, refletir sobre a atuação de seus membros e levá-los a assumir 

responsabilidades pela aprendizagem de todos os seus alunos, de acordo com 

suas atribuições. 

É preciso abrir as portas e janelas para que o mundo penetre na escola. 

Cada vez mais, a escola é um lugar onde o aluno forma lenta e gradativamente, 

o suporte de sua vida a partir de reflexões pessoais. 

Deixar o mundo entrar na escola, é antes de tudo ajudar o aluno a 

construir sua própria percepção da realidade, e inquietá-lo quanto à amplitude de 

suas potencialidades, trabalhando-o como pessoa inteira, afetiva, expressiva, 

crítica e transformadora. 



 

Para tal, faz-se necessário oferecer as condições necessárias e 

compatíveis com o grau de desenvolvimento da criança. Nesse sentido, 

ressaltam-se a importância desse projeto em se trabalhar simultaneamente as 

diversas linguagens. 

Finalmente, a proposta pedagógica para 2019, justifica-se ao oferecer os 

elementos necessários para capacitar e tornar o aluno livre em suas escolhas, a 

partir da compreensão de suas possibilidades individuais e sociais. Valorizamos 

e incentivamos a criatividade e a inovação na realização das atividades dos 

profissionais e dos alunos. 

Honramos nossa origem e história e preservamos o nome da escola como 

referência em ensino de qualidade junto à comunidade. 

Num mundo em constantes transformações, a educação escolar 

apresenta-se como instrumento mediador das relações estabelecidas entre o 

homem e a sociedade. E, como prática social, não está dissociada de outras 

práticas que permeiam igualmente o processo de interação humana. 

Imbuída de natureza política, a educação, forjada no espaço escolar, 

desenvolve, no educando, habilidades capazes de fazê-lo recriar o mundo e a si 

próprio na busca de uma cidadania efetivamente participativa, focada na 

valorização e no respeito à diversidade. 

A instituição educacional, como lócus de divulgação e sistematização do 

saber construído historicamente pela humanidade, nos seus diferentes estágios 

de produção, assume, na contemporaneidade, aquilo que a caracteriza como 

instância articuladora do conhecimento nas suas diferentes dimensões. Isto 

posto, merece ser sublinhada do ponto de vista teórico-conceitual a maneira 

como é concebida a educação no interior de uma sociedade assentada na 

desigualdade social. Se pensada como instrumento capaz de libertar o homem 

das relações de opressão e dominação, a educação escolar ancorada em tal 

pressuposto explicita, no seu fazer pedagógico, o compromisso político com a 

formação de sujeitos críticos e reflexivos que, mediante a apropriação do 

conhecimento, sejam capazes de perceberem-se como sujeitos históricos 

imbuídos de um espírito cada vez mais comprometido com a construção de uma 

sociedade verdadeiramente democrática e inclusiva. 

Nesse contexto, surgem no campo da educação as vertentes teóricas de 

viés pedagógico incumbidas de pensar as metodologias de ensino aplicadas à 



 

aprendizagem escolar. No Brasil, merece destaque a “pedagogia revolucionária” 

de Saviani (2005, p.75) como a que melhor representa uma educação 

emancipatória. Isto é, “deriva de uma concepção que articula educação e 

sociedade e parte da consideração de que a sociedade em que vivemos é 

dividida em classes com interesses opostos”. Pensando como o autor, 

compreende-se, neste momento, que não se deve trabalhar o conhecimento 

destituído de uma visão “crítico-social dos conteúdos”, procurando, na sua 

contextualização, explicitar as contradições inerentes às sociedades capitalistas, 

como mecanismo de enfretamento das desigualdades sociais. Acredita-se, com 

isso, dar significado real às aprendizagens processadas pelos alunos no interior 

da sala de aula. 

Nesse sentido, definir fundamentos teórico-metodológicos tem o objetivo 

de nortear o trabalho pedagógico nas diversas instituições educacionais da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal. Cabe, portanto, às equipes dessas 

instituições planejarem propostas e atividades coerentes com esses princípios, 

de tal maneira que cada educador possa sempre avaliar dois aspectos 

diferentes, embora interdependentes e complementares: procedimento didático e 

o que o aluno aprendeu. O Currículo da Escola Parque 313/314 Sul, está 

fundamentado nos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da 

SEEDF, que resgata para o Distrito Federal a concepção de Educação Integral e 

oportunizam por meio da educação, condições para que as crianças, jovens e 

adultos se humanizem, apropriem se da cultura, produto do desenvolvimento 

histórico humano. 

O Currículo em Movimento baseia se nos pressupostos da Teoria Crítica 

e Pós Crítica, Pedagogia Histórico Crítica e na Pedagogia Histórico Cultural para 

sua construção e aplicação no cotidiano escolar, por entender que esse 

movimento nunca está acabado, e sim, se resignificando e sendo construído no 

dia a dia por toda vivência escolar. 

A Escola Parque 313/314 sul inspirada pela proposta inovadora de Anísio 

Teixeira ao conceber o Plano Educacional de Brasília em 1957, busca desde sua 

inauguração ampliar os espaços de saberes e interação dos estudantes através 

da Educação Integral e do ensino das artes e da educação física. 



 

Ancorados pelo Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais (SEEDF), obrigatório na área de Artes e Educação 

Física, os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Base Nacional Curricular 

Comum - BNCC, a LDB e o entendimento que temos de pedagogia. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 

anos (MEC, 2010) propõem que o ambiente propício às aprendizagens deve 

basear-se:  

I. No trabalho compartilhado e no compromisso individual e coletivo dos 

professores e demais profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos;  

II. No atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada 

um mediante abordagens apropriadas; 

III. Na utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais 

e culturais do entorno; 

IV. Na contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem 

seja relevante e socialmente significativa; 

V. No cultivo do diálogo e de relações de parceria com as famílias. Deve-

se organizar o ambiente educativo, utilizando-se recursos e materiais didáticos 

atrativos e diversificados que contemplem todas as áreas de conhecimento e 

que estejam disponíveis para que os estudantes possam interagir, manuseá-los 

e recriá-los. Enfim, é nessa organização do trabalho pedagógico que 

pretendemos assegurar, promover e garantir as aprendizagens a todos os 

estudantes num tempo e espaço definidos em Ciclos de Aprendizagem. Nesse 

sentido, é primordial promover uma avaliação com caráter processual, formativo 

e participativo de forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se em 

consideração tanto as estratégias didático-pedagógicas propostas como os 

processos de aprendizagens dos estudantes. 

Na escola parque utilizamos para avaliação dos estudantes e do trabalho 

docente a autoavaliação; observação; a verificação dos resultados alcançados 

pelos objetivos propostos nos trabalhos, projetos, aulas e culminâncias através 

de apresentações de trabalhos, exposições internas e externas.  

Os princípios norteadores para as nossas políticas educativas e ações 

pedagógicas seguem os seguintes princípios: Éticos - de justiça, solidariedade, 

liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pessoa humana e de 

compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e 



 

eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. Políticos - de 

reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum 

e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; de busca da 

equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e 

outros benefícios; de exigência de diversidade de tratamento para assegurar a 

igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; 

de redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. Estéticos - de 

cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; de enriquecimento 

das formas de expressão e do exercício da criatividade; de valorização das 

diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira; de 

construção de identidades plurais e solidárias. 

Os objetivos que a Educação Básica busca alcançar, quais sejam, 

propiciar o desenvolvimento do educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para que ele 

possa progredir no trabalho e em estudos posteriores, segundo o artigo 22 da 

Lei nº 9.394/96 (LDB), bem como os objetivos específicos dessa etapa da 

escolarização (artigo 32 da LDB), devem convergir para os princípios mais 

amplos que norteiam a Nação brasileira. Assim sendo, eles devem estar em 

conformidade com o que define a Constituição Federal, no seu artigo 3º, a saber: 

a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta o 

desenvolvimento nacional; que busque “erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais”; e que promova “o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. 

No que diz respeito às Escolas Parque, há que se considerar que ao 

serem concebidas por Anísio Teixeira, durante o movimento da Escola Nova, 

tinham como proposta o fazer artístico e educacional, contemplando a formação 

técnica como foco principal. Porém, diante da realidade social cultural do Distrito 

Federal e as mudanças sociais ocorridas ao longo dos anos, a Escola Parque 

313/314 Sul entende que têm o compromisso de oferecer através do seu 

currículo conexões que ampliem a visão de mundo dos seus alunos, que 

superem a técnica e que possibilitem aos educandos entender o 

multiculturalismo sem desconsiderar as relações de poder que estão na base da 

produção das diferenças, utilizando o apoio dos eixos transversais: educação 



 

para a diversidade, educação para a cidadania, educação para a 

sustentabilidade e educação para e em direitos humanos dentro do seu 

currículo, para expandir a formação dos mesmos. 

Outro ponto relevante desse compromisso nosso é a concepção de 

Educação Integral que dilata o tempo, os espaços e as oportunidades de 

convivência e resgata o ideal de Anísio Teixeira de escola como um espaço de 

múltiplas funções e de convívio social, que busca o desenvolvimento integral do 

ser humano. 

Na sociedade atual, a escola é convidada a exercer intensivamente um 

conjunto de papéis diversos. Essa pluralidade de funções traz, para o ambiente 

escolar, responsabilidades que não eram vistas como tipicamente função da 

escola, mas que, se não forem garantidas, podem comprometer o processo 

educacional. 

Nossa escola busca alinhar o seu planejamento, sua organização e a 

execução das suas ações com princípios da Educação Integral das escolas 

públicas do Distrito Federal descritos nos pressupostos Teóricos do Currículo em 

Movimento e Diretrizes da Educação Integral da SEEDF que propõem que sejam 

observados pontos importantes na construção do currículo como a Integralidade, 

Intersetorização, Transversalidade, Diálogo com a comunidade, Territorialidade 

e Trabalho em rede. 

O Currículo da Escola Parque 313/314 Sul está fundamentado nos 

Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da SEEDF, que resgata para 

o Distrito Federal a concepção de Educação Integral e oportunizam por meio da 

educação, condições para que as crianças, jovens e adultos se humanizem, 

apropriem se da cultura, produto do desenvolvimento histórico humano. O 

Currículo em Movimento baseia se nos pressupostos da Teoria Crítica e Pós 

Crítica, Pedagogia Histórico Crítica e na Pedagogia Histórico Cultural para sua 

construção e aplicação no cotidiano escolar, por entender que esse movimento 

nunca está acabado, e sim, se resignificando e sendo construído no dia a dia por 

toda vivência escolar. A Escola Parque 313/314 sul inspirada pela proposta 

inovadora de Anísio Teixeira ao conceber o Plano Educacional de Brasília em 

1957, busca desde sua inauguração ampliar os espaços de saber e de interação 

dos estudantes através da Educação Integral e do ensino das artes e da 



 

educação física. Ancorados pela Constituição Federal de 1988, pelo Currículo 

em Movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

(SEEDF), obrigatório na área de Artes e Educação Física, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, a Base Nacional Curricular Comum – BNCC, a LDB, a 

Diretrizes para a Educação Integral do Distrito Federal, Portaria da Educação 

Integral da SEEDF e Regimento Escolar da SEEDF. 

A concepção de educação defendida e almejada pela SEEDF é a 

Educação Integral. Nessa perspectiva, o ser em formação é multidimensional, 

com identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único, 

especial e singular, na inteireza de sua essência, na inefável complexidade de 

sua presença. Ao valorizar o ser humano multidimensional e os direitos 

coletivos, a Educação Integral provoca ruptura estrutural na lógica do poder 

punitivo comumente percebido nos processos avaliativos e fortalece o 

comprometimento com a Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação 

em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. A Escola 

Parque se orienta pelas Diretrizes de Avaliação Educacional para toda a rede 

pública de ensino, documento que orienta nossa avaliação formativa. A escola 

atende estudantes do 2º ciclo – Bloco 1: 1º ao 3º ano e Bloco 2: 4º e 5º anos. 

7.1. Desenvolvimento e Aprendizagem 

Ao longo do tempo, e em diversos contextos e culturas, surgiram 

diferentes concepções acerca do desenvolvimento humano, em decorrência das 

diferentes visões de sociedade e de homem que sobressaíram em cada contexto 

sócio-histórico-cultural e que influenciaram as práticas pedagógicas adotadas 

pela escola como detentora do saber institucionalizado. 

Atribui-se cada vez mais à educação escolar diferentes funções e 

finalidades que variam segundo o modelo de desenvolvimento humano que 

adota (UNESCO, 2007). As variadas concepções desenvolvimentistas têm 

evoluído em função do tempo e do espaço. No entanto, a educação ainda 

absorve tendências naturalísticas, unidirecionais e passivas do ser humano. 

Estudiosos da área de desenvolvimento e educação têm-se concentrado 

em paradigmas que promovam o desenvolvimento de habilidades intelectuais 

fundamentais, como capacidade de desenvolver o pensamento lógico, de buscar 

soluções eficientes para problemas e de tomar decisões efetivas. 



 

A concepção de desenvolvimento humano incorporada pela escola exige 

a integração de esforços e a harmonia de ações que favoreçam a compreensão 

do sujeito ativo na construção dos processos psicológicos, levando em conta a 

sua interação com seu contexto sociocultural (Valsiner, 1993, 1995). Educação, 

na perspectiva do desenvolvimento humano, prioriza ações que devem se iniciar 

no lar e progredir com a ajuda da escola, a fim de que os desafios de uma 

sociedade em que as transformações devido à velocidade das informações e do 

conhecimento exigem constantes inovações dos sistemas educativos que 

compreendem o domínio e a conquista de competências, o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de talentos individuais e coletivos, e, ainda, a necessidade de 

agir e pensar com criatividade. 

A abordagem do Currículo em Movimento da SEEDF, é de que a partir do 

currículo, possamos instituir um movimento educativo voltado à formação 

integral dos indivíduos, em que o ser é visto não só como portador de 

conhecimento para a indústria e o capital, mas como ser consciente de sua 

cidadania e de sua responsabilidade com sua vida e a vida do outro. 

A escola deixa de ser um espaço de aquisição de habilidade, 

competências e conhecimentos para o exercício do trabalho, e torna-se um 

espaço de produção de cultura, de valorização de saberes, práticas e conteúdos 

que desenvolvam a consciência de classe. 

A implantação do Currículo em movimento traz para a prática pedagógica 

da escola discussões de questões sobre gênero, controle social, gestão 

democrática, responsabilidade social e racismo. Isto é vida, é concepção de 

homem e mundo. 

 

7.2. Aprendizagens como atributo para a educação de qualidade 

O sistema educacional do Distrito Federal, a exemplo do que se constata 

no mundo, aspira pela qualidade da educação. No entanto, essa qualidade tão 

almejada está condicionada por fatores ideológicos e políticos, pelo momento 

histórico e por concepções de desenvolvimento humano e de aprendizagem 

predominantes em uma determinada cultura. Dessa forma, há que se ter clareza 

de que tipo de homem se quer formar para avançar e em que tipos de 

aprendizagem precisam ser desenvolvidos. Essa percepção deve ser 



 

compartilhada pelo conjunto da sociedade e, mais especificamente, pela 

comunidade educativa. 

Portanto, algumas dimensões devem ser consideradas no contexto da 

qualidade da educação, agregadas à eficiência e à eficácia, características 

fundamentais que devem ser consideradas como elementos primordiais de uma 

aprendizagem significativa e de acordo com os preceitos compartilhados pelo 

conjunto da sociedade. 

Por relevância, entendem-se as decisões e intenções educacionais que 

responderão às questões: para que serve? E para quem se destina a educação? 

Será relevante se, concretamente, dar oportunidade ao aluno de vivenciar e 

conhecer os direitos fundamentais que conduzirão o seu desenvolvimento 

integral como pessoa. A relevância também agrega fins educativos que deverão 

garantir o equilíbrio entre as demandas sociais, culturais e de desenvolvimento 

pessoal. A relevância educativa sinaliza para as aprendizagens básicas 

imprescindíveis e desejáveis. 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho remetem ao processo 

de globalização da economia em um mundo cada vez mais impactado pelo 

avanço científico- tecnológico. Tais transformações aos poucos vão 

influenciando os processos educativos, cujas características apontam para um 

novo paradigma de educação: pedagogia de competências. 

A rapidez com que evolui o conhecimento faz da educação o principal 

fator de promoção das competências, assumindo centralidade nas questões 

relacionadas à formação humana na sua totalidade, contemplando as dimensões 

físicas, emocionais, culturais, cognitivas e profissionais. 

De acordo com Perrenoud (1999, p.7), competência é “a capacidade de 

agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimento, mas sem limitar-se a eles”, ou seja, os processos de ensino e de 

aprendizagem devem favorecer ao aluno a articulação dos saberes para 

enfrentar os problemas e as situações inusitadas, encontrados nos contextos 

pessoais e profissionais. 

Apesar de o referido conceito trazer, para o cenário educacional, uma 

nova perspectiva para o processo de ensino e de aprendizagem, já que 

pressupõe a utilização de estratégias pedagógicas que promovam a 

aprendizagem ativa, em que o aluno tenha liberdade para criar, para 



 

desenvolver raciocínios mais elaborados e para questionar, esse é refutado por 

Kuenzer (2002, p.12), que defende que “cabe as instituição educacionais 

desempenhar com qualidade seu papel na criação de situações de 

aprendizagem, que permitam ao aluno desenvolver as capacidades cognitivas, 

afetivas e psicomotoras, relativas ao trabalho intelectual, sempre articulado, mas 

não reduzido ao mundo do trabalho e das relações sociais, com o que 

certamente estarão dando a sua melhor contribuição para o desenvolvimento de 

competências na prática social e produtiva”. 

Assim, a educação na Escola Parque 313/314 Sul, adequada à LDB, às 

Diretrizes Curriculares Nacionais, aos PCN e à Resolução nº 02/19981 do 

Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), ao Currículo em Movimento 

da Educação Básica do Distrito Federal, dispõe de instrumento norteador, 

compatível com as exigências que o mundo, em processo de globalização e 

transformação, impõe à sociedade que necessita de novas condições e de 

novos parâmetros e valores para modificar-se e aprimorar-se. 

Diante disso, é necessário considerar a mutabilidade do conhecimento, a 

historicidade da realidade, do momento histórico-social em que vivemos os 

resultados que o conhecimento já alcançou em uma determinada área e a 

perspectiva de projeto de sociedade que se tenha e que se queira ter 

(NASCIMENTO; PASSIONI, 2011).  

 

 

8. Organização do trabalho pedagógico da escola 

A Escola Parque foi criada a partir da concepção filosófica do educador 

Anísio Teixeira, com o propósito de enriquecer a matriz curricular das escolas da 

Rede Integradora abrangendo as linguagens de Arte (Cênicas, Música, Visuais e 

Dança) e Educação Física onde são estruturadas sobre o prisma da 

interdisciplinaridade e da contextualização. Vinculada à Secretaria de Educação 

do Distrito Federal, tem como foco o atendimento aos alunos do 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental anos iniciais, que correspondem ao Segundo Ciclo da 

Educação Básica. 

                                                      
1
A Resolução nº 2/1998 do CEDF foi revogada, parcialmente, pela Resolução nº 1/2005. 

Ressalte-se que o texto supracitado continua em vigor 



 

A partir da definição de Escola Parque e das constantes discussões locais 

dimensiona-se a proposta considerando que a construção do conhecimento 

depende da integração e da pluralidade das diversas linguagens que os 

indivíduos criaram para se comunicarem, e que o processo de formação é o 

somatório dessa diversidade de vivências compartilhadas no cotidiano social da 

escola, da família, do trabalho, etc. A atividade profissional do educador requer 

constante busca de novas soluções às dinâmicas e constantes problemáticas 

que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. 

A organização das aulas de Arte e Educação física funcionam da seguinte 

forma: Arte - 03 linguagens (Visuais, Teatro e Música) e Educação Física. 

Os estudantes das escolas classe que compõem a Rede Integradora são 

recebidos na Escola Parque, de forma diferenciada ao da Escola Classe. Os 

grupos são numerados e divididos de acordo com os quartetos de professores, 

que são divididos: Artes Visuais, Música, Teatro e Educação Física. As aulas 

tem a duração de 1 hora e 30 minutos. De acordo com o Regimento Escolar, 

Artigo 354 e 355, a Escola Parque deve seguir as orientações dos setores do 

nível central da SEEDF que acompanham as políticas públicas relacionadas ao 

ensino de Arte e de Educação Física e incrementa com metodologias 

específicas para o desenvolvimento das linguagens, definidas no seu Projeto 

Político Pedagógico. De acordo com o Artigo 359 do Regimento Escolar, o 

regime de ensino adotado nas Escolas Parque é anual. 

A Organização Pedagógica da Escola Parque adota os seguintes 

procedimentos: Estratégia de matrícula para educandos provenientes das 

escolas da Rede Integradora; Informações de caráter pedagógico e 

administrativo à comunidade escolar; Realização de reuniões com a comunidade 

escolar; Desenvolvimento de atividades pedagógico-culturais; Constituição da 

representatividade da APM e Conselho Escolar; Encaminhamento das Atas do 

Conselho de Classe às Escolas da Rede Integradora; Encaminhamento dos 

Resultados das Avaliações Bimestrais e Finais dos educandos, através da 

Secretaria da Escola Parque às Escolas Classe. A distribuição de turma, embora 

obedeça a Portaria da SEEDF que trata da escolha de turma pelos professores, 

deverá ser realizada de modo que a estrutura de atendimento da escola seja 

obedecida, ou seja, o atendimento tanto por módulo quanto por quarteto. A 

escolha será feita por professor, onde o integrante de maior pontuação deverá 



 

escolher um módulo. Dessa forma cada quarteto atenderá a um módulo com 4 

turmas. Essa modulação das turmas será realizada pelo secretária escolar e 

pela Direção previamente, obedecendo a previsão de alunos por turma e alunos 

ANEEs incluídos. Os estudantes são atendidos pelas quatro áreas em sistema 

fechado, formando assim o quarteto de educadores, propiciando o planejamento 

interdisciplinar, a troca de ideias para o desenvolvimento das atividades, a 

revisão e o posicionamento nas questões comportamentais, entre outros.  

O dia letivo do educando é dividido em duas aulas do BCN e projeto de 

promoção à saúde. Na sexta feira o aluno tem uma oficina semestral de dois 

componentes curriculares. (Educação Física, Artes Visuais, Artes Cênicas e 

Música), além do Projeto de Promoção à Saúde e Formação Pessoal e Social. 

Este Projeto abrange todas as ações que se fazem necessárias ao 

desenvolvimento/despertar de uma convivência salutar nos momentos de 

higiene, refeição, embarque e desembarque nos ônibus  e descanso, relativas à: 

I. Incorporação dos hábitos de higiene necessários antes e pós 

alimentação, como o lavar de mãos, antebraços e rosto, além de uma escovação 

dentária eficiente; 

II. Orientação nos momentos das refeições, na conscientização sobre a 

importância e necessidade de conhecer a diversidade de tipos dos alimentos 

para se obter uma alimentação saudável, aprendendo sobre o funcionamento do 

corpo em processo digestivo e  ainda sobre o respeito à alimentação ofertada, 

evitando o desperdício ao valorizar os profissionais que proporcionam a 

alimentação (desde o agricultar e o transportador, até as merendeiras); 

III. Incentivo e orientação no momento do descanso, ensinando práticas 

de relaxamento que oportunizem uma boa digestão, meditação e recuperação 

de energia para as atividades que se seguirem. 

O horário de atendimento da escola ficou estabelecido no turno 

matutino de 8h as 13h, e no turno vespertino de 12h30 as 17h30. 

Os educandos participam de cinco horas de atividade diariamente, 

perfazendo 25 horas por semana, divididas em 12 horas de aula – BNCC , 3 

horas de oficina e 10 horas de Projeto de Promoção a Saúde (lanche, 

almoço/descanso).  



 

Os educadores atuam 25 horas em regência de classe e 15 horas em 

coordenação pedagógica no contraturno. 

Nosso projeto inclui além das aulas da BNCC e oficinas, palestras e 

visitas educativas e de lazer. 

Tabela 4 - Exemplo da distribuição em grupos, por quarteto de professores: 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

EDUCAÇÃO FÍSICA VISUAIS MÚSICA TEATRO 

VISUAIS EDUCAÇÃO FÍSICA TEATRO MÚSICA 

Promoção à saúde Promoção à saúde Promoção à saúde Promoção à saúde 

 

A partir de leis, resoluções, diretrizes e outros está em construção nas 

escolas brasileiras uma nova perspectiva da Educação Especial: a Educação 

Inclusiva, que se constitui como um novo paradigma educacional que relativa 

igualdade e diferença como valores indissociáveis, avança em relação à ideia de 

equidade e propõe uma reorganização dos sistemas de ensino tradicionais em 

sistemas de ensino inclusivos. 

A inclusão escolar constitui uma proposta que representa o direito à 

“educação para todos” em um ambiente favorável e com êxito dentro de uma 

perspectiva de formação integral. As adaptações curriculares abrigam 

cuidadosamente a integridade moral e ética do educando, levando em conta a 

flexibilidade e o dinamismo que o currículo escolar deve ter no processo de 

ensino e aprendizagem.  A escola busca promover as condições de inclusão 

desses educandos em todas as atividades da escola, definindo estratégias 

pedagógicas que favoreçam o acesso do educando com necessidades 

educacionais especiais ao currículo e a sua interação no grupo. Buscamos 

também orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no 

processo educacional. Nossos valores são a aceitação, o respeito às diferenças, 

orientação dos estudantes, familiares, professores e servidores em relação à 

inclusão. A história da Educação Especial, no Brasil e no mundo, foi escrita por 

indivíduos, instituições e governos, que à luz dos Direitos Humanos e do 

conceito de Cidadania problematizaram e explicitaram a questão 

Inclusão/Exclusão de Pessoas com ou sem Deficiência, no ambiente escolar e 

fora dele. 



 

Comprometidos com essa perspectiva, de acordo com as normas 

estabelecidas pela Orientação Pedagógica da Educação Especial da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, em consonância com a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC/SEESP, 2008).      

O atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais – 

ANEE’s, na Escola Parque 313/314 Sul, teve início no ano de 1984, e cumpriu 

as Orientações Pedagógicas da então Fundação Educacional do Distrito Federal 

– FEDF, atual Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SE/DF 

(2013). 

A organização inicial dos trabalhos ficou sob a responsabilidade da 

professora Otília de Magalhães Guedes. Posteriormente os professores Andréa 

Lafetá e Wilson Humberto Sprovieri conduziram, a convite da Divisão de Ensino 

Especial – DEE, os serviços ofertados pela então Sala de Apoio, inaugurada 

oficialmente no dia 24 de julho de 2000. No decorrer dos anos, outros docentes 

passaram a integrar a equipe e a realizar apoio psicopedagógico aos alunos 

especiais, assim como suporte pedagógico aos professores regentes (dentro e 

fora de sala de aula).  

A partir do ano de 2008, a terminologia Sala de Apoio, e as atribuições 

dos profissionais que atuam no setor foram alteradas em atendimento às 

adequações da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, e corroborado pela Orientação Pedagógica da Educação 

Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF. A 

denominação Sala de Apoio foi alterada para Sala de Recursos. Em 2019 houve 

uma remodelação do atendimento, a sala de recurso funcionará apenas nas 

Escolas Classes e na Escola parque contamos com uma pedagoga de apoio a 

aprendizagem. Na escola parque todos os estudantes ANEE’s estão inclusos 

nas classes regulares. O quantitativo de ANEE’s por turma do ano de 2019 estão 

descritos junto ao Plano de Ação do SOE 2019. 

O Conselho Escolar, órgão de natureza consultiva, deliberativa, 

fiscalizadora, mobilizadora, representativo da comunidade escolar, tem como 

principais ações: Garantir a participação efetiva da comunidade escolar na 

gestão da instituição educacional; Garantir a participação da comunidade escolar 

na construção da Proposta Pedagógica; Garantir que a aplicação dos recursos 



 

atenda as prioridades definidas pela comunidade escolar; Garantir transparência 

nas prestações de contas dos investimentos realizados na escola; Auxiliar a 

direção como órgão consultivo e deliberativo em todas as ações administrativas 

e pedagógicas da instituição. 

Realizar as reuniões programadas por demanda ou por período de um 

mês, comunicada através de cartazes na escola, por telefone ou meio eletrônico 

disponível. A Participação do conselho escolar e da Associação dos Amigos da 

Escola Parque é efetiva e atende prontamente as demandas da escola. 

Temos alguns projetos na escola, como o balé que atende aos nossos 

estudantes e a comunidade; a aquaponia que faz parte do nosso projeto de 

educação ambiental e horta na escola; o Programa de Saúde na Escola, em 

parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal que não se efetivou; o 

projeto PartciPAIS que realiza encontros com os pais e familiares da 

comunidade escolar com encontros mensais na escola parque, discutindo temas 

.atuais e de interesse do grupo sobre família, educação, entre outros.  

 

 

8.1 O Serviço de Orientação Educacional na Escola Parque 313/314 Sul 

As Escolas Parque foram pensadas na criação de Brasília, em meados 

de 1960, por Anísio Teixeira, baseando-se nos pressupostos de Jonh Dewey, e 

no então já fundado Colégio Carneiro Ribeiro em Salvador- BA. As Escolas 

Parque buscam integração com a comunidade, formando alunos críticos, 

reflexivos e participativos, protagonistas da sua própria história, numa 

perspectiva integral do sujeito. 

As Escolas Parques são Escolas de Natureza Especial, no ano de 2019 a 

Escola Parque 313/314 SUL atenderá de forma complementar ao Ensino Integral 

das Escolas Classe: EC 410 SUL, EC 114 SUL E EC 08 DO CRUZEIRO. Esses 

alunos serão atendidos em turno oposto ao regular ofertado nas Escolas de 

origem.  

O serviço de orientação educacional foi reimplantado na Escola Parque 

313/314 Sul no ano de 2017, tendo em vista que no ano de 2016 a Escola não 

contou na sua equipe pedagógica com esse apoio. Foi reestruturado o espaço 



 

físico para funcionamento, bem como organizado os registros, promovendo a 

identidade do trabalho pedagógico do Soe. Foram observadas as legislações 

vigentes e a orientação pedagógica da Orientação Educacional da SEDF. 

Seguiremos de acordo com esta os passos para reabertura do Serviço de 

Orientação, a formação de uma Rede Social na escola e fortalecimento do 

currículo em movimento proposto pela SEDF, bem como à formação integral dos 

alunos que por aqui passarem. 

De acordo com as Orientações Pedagógicas para Orientação Educacional 

(2016), o serviço de orientação na sua implantação deverá seguir o fluxo abaixo: 

 
 

 

A estruturação do espaço físico deverá ser subdividida de acordo com 

as Orientações Pedagógicas  em: 

 

                                   Fonte: Orientação Pedagógica - 2016 

A Organização dos instrumentos de registro em : 

 



 

 
                             

Orientação Pedagógica - 2016 

 

 A Promoção da identidade do trabalho da orientação pedagógica em: 

 

 
  Fonte: Orientação Pedagógica - 2016 

 

De acordo com as Orientações Pedagógicas para Orientação Educacional 

(2016), o atendimento do SOE apresenta algumas peculiaridades no que se 

refere à Escola Parque devido o caráter especial dessas instituições. Em muitos 

momentos o SOE não esteve presente nessas Escolas, esse atendimento veio a 

ser garantido a partir da Portaria nº 32, de 04 de fevereiro de 2013, sendo 

ratificada na Portaria nº 27, de 24 de fevereiro de 2016. 

De acordo com a Orientação Pedagógica (2016) as ações do Pedagogo – 

Orientador Educacional nas Escolas Parque deve ser: 

 - Implantar e implementar o Serviço de Orientação Educacional nas 

Escolas Parque; 

- Planejar, conjuntamente com as escolas de origem do estudante e 

demais setores da Escola Parque, a enturmação ou o agrupamento dos 

estudantes nas turmas; 

- Levantar as demandas da escola de origem e auxiliar na priorização 

das atividades; 



 

- Proceder a troca de registro dos estudantes e dos conteúdos 

ministrados para encaminhá-los tanto para as escolas de origem quanto aos 

pais; 

- Repensar as práticas avaliativas junto ao corpo docente; 

- Participar da exposição de murais das EP nas escolas de origem, com 

informações e trabalhos desenvolvidos; 

- Mediar conflitos de ordem estrutural, cultural e relacional, com os 

docentes, a direção e os estudantes; 

- Colaborar na adaptação dos estudantes do 1º ano que, além de 

estarem iniciando a sua escolarização, são um público novo na EP; 

- Organizar assembleias escolares, nas quais os estudantes são 

convidados a pensar, falar e discutir sobre as questões da própria escola; 

- Buscar parcerias e formular encaminhamento para a articulação em 

rede; 

- Participar da elaboração e execução do PPP e de ações construídas 

coletivamente integrando-as aos projetos do SOE. 

 

Com base nas atribuições do Orientador será elaborado um Plano de 

Ação Anual que contemplará todas as especificidades da Escola Parque 

313/314 SUL, o estudo e detalhamento da clientela, os horários de atendimento 

e funcionamento do SOE, quadro de levantamento de alunos com necessidades 

educacionais especiais, necessidades dos alunos nos aspectos educacionais, 

emocionais, sociais, objetivos gerais e específicos e sinopses de projetos a 

serem realizados, bem como o cronograma das ações planejadas. 

O SOE terá como integrante a Pedagoga- Orientadora Educacional, 

Gracianni Guimarães Nunes, Mat. 0236917-6 SEDF. 

 



 

8.2  O Serviço De Apoio À Aprendizagem - Pedagoga na Escola Parque 

313/314 Sul 

Desde 1968 a Secretaria de Educação oferece o Atendimento 

Psicopedagógico na Escola Parque 307/308 Sul, um serviço de suporte técnico –

pedagógico multidisciplinar, que se concretizava nessa forma, através pela 

atuação de Psicólogos e Pedagogos. Em 1971 o serviço foi transferido para o 

Centro de  Orientação Médico Psicopedagógico – (COMPP), com uma demanda 

crescente  em 1974 a Gerencia de Educação Especial  retomou a coordenação 

deste serviço, e na década de 1980  foi instituído o Atendimento Psicopedagógico 

para todo o sistema público de ensino  do Distrito Federal.  

O Serviço de Apoio à Aprendizagem toma status de um serviço de 

suporte técnico-pedagógico de apoio multidisciplinar da SEDF, através da  

Portaria Nº 254, de 15 de dezembro de 2008, que normatizou as atividades 

profissionais do Pedagogo e do Psicólogo, e promoveu o fortalecimento e o 

aprofundamento  teórico profissional que compõe esse serviço. É na sala de 

Apoio à Aprendizagem que crianças, pais e profissionais da educação têm a 

oportunidade de buscar ajuda e referencias para soluções de situações problema 

da vida escolar.  

“Sem um plano de ação, a escola fica sem norte”, afirma Marlucia 

Brandão. Assim o Plano de Ação da EEAA, consiste em um instrumento de 

trabalho dinâmico, ressaltando os principais problemas e os objetivos dentro de 

metas a serem alcançadas na unidade escolar, com critérios de acompanhamento 

e avaliação pelo trabalho desenvolvido. A organização do Plano de Ação do 

Atendimento Psicopedagógico propõe atender às peculiaridades e necessidades 

da Escola Parque 313/314, adequando-se às ações docentes e discentes de 

forma planejada e intencional, apresentando apoio e atendimento a estudantes, 

pais  e profissionais envolvidos no processo escolar, com a intenção de atingir os 

objetivos e metas propostos pela Instituição Escolar. 

 

 

 



 

8.3. EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO 

A Escola Parque 313/314 sul dispõe, atualmente, de 32 Educadores 

Sociais Voluntários, sendo que 21 atendem a Educação Integral e 11 para o 

Ensino Especial. 

Os Educadores sociais, supervisionados pela equipe gestora da escola, 

oferecem suporte as atividades educacionais, auxiliando os alunos e professores 

em diversas atividades, tais como: 

 

- Acompanhar o aluno na hora das refeições e lanche; 

- Auxiliar os professores durante as aulas quando necessário; 

- Acompanhar os alunos com necessidades especiais; 

- Auxiliar na organização do material pedagógico; 

- Estimular a interação social entre os alunos; 

 - Acompanhar os alunos durante o recreio, embarque e desembarque. 

 

8.4 CONSELHO ESCOLAR 

O Conselho Escolar da Escola Parque 313/314 Sul constitui-se em 

colegiado, de natureza consultiva e deliberativa, sendo o órgão máximo da 

Unidade de Ensino respeitando a legislação vigente e a regulamentação do 

Conselho de Educação do Distrito Federal.  

Além do Conselho Escolar da Escola Parque 313/314 Sul, haverá 

convocação para os pais comparecerem à Instituição de Ensino, para entrega de 

boletins e reuniões pedagógicas. Algumas dessas reuniões poderão ser 

contadas como dia letivo desde que sejam realizadas atividades pedagógicas 

com os alunos. 

 

8.5 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA PARQUE 313/314 SUL 

É uma entidade civil, sem caráter lucrativo e com personalidade jurídica 

regida por estatuto próprio, devidamente registrado em cartório. Tem como 

objetivo essencial integrar a comunidade, o poder público, a escola e a família, 

buscando o desempenho mais eficiente do processo educativo. 



 

8.6. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

De acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a Coordenação Pedagógica: 

Art. 20. A Coordenação Pedagógica tem por finalidade planejar, orientar e 

acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte à Proposta 

Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implementação das 

Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de Educação em vigor. 

Parágrafo único. A Coordenação Pedagógica está sob a responsabilidade 

do Coordenador Pedagógico, designado de acordo com a legislação vigente. 

Art. 21. O Coordenador Pedagógico deverá: 

I - Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da 

avaliação da Proposta Pedagógica da instituição educacional; 

II - Orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, 

de execução, de implementação e de avaliação da Proposta Pedagógica da 

instituição educacional; 

III - Articular ações pedagógicas entre professores, equipes de direção e 

da Diretoria Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações; 

IV - Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as 

ações pedagógicas, promovidas pela instituição educacional, pela Diretoria 

Regional de Ensino e pela Subsecretaria de Educação Básica, inclusive as de 

formação continuada; 

V ‐ Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na 

implementação das Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, por meio de pesquisas, de estudos individuais e 

em equipe e de oficinas pedagógicas locais; 

VI ‐ Divulgar, estimular e propiciar o uso de recursos tecnológicos, no 

âmbito da instituição educacional, com as orientações metodológicas 

específicas; 

VII ‐ Orientar os professores recém‐nomeados e recém‐contratados 

quanto ao desenvolvimento da Proposta Pedagógica. 

 



 

8.7. SECRETARIA ESCOLAR 

De acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, estabelece que compete a 

Secretaria Escolar o planejamento e a execução de atividades de escrituração 

escolar, de arquivo, de expediente e de atendimento a alunos, a professores e 

aos pais em assuntos relativos à sua área de atuação. 

§1º A Secretaria Escolar é dirigida pelo Chefe de Secretaria Escolar, 

nomeado e legalmente habilitado ou autorizado pelo órgão competente para o 

exercício da função. 

§2º A Secretaria Escolar deverá contar com apoio técnico-administrativos 

necessários ao cumprimento de suas competências. 

Atualmente a Secretaria Escolar da Escola Parque 313/314 Sul possui: 01 

chefe de secretaria e 04 apoios técnico-administrativos, com carga semanal de 

trabalho de 40 horas. 

 



 

8.8. - TEMA QUE NORTEARÁ AS ATIVIDADES E PLANEJAMENTOS 2019 

TEMA 2019

“SOMOS MALUQUINHOS 

PELA ESCOLA PARQUE 314 

SUL”

 

“SOMOS MALUQUINHOS PELA ESCOLA PARQUE 313/314 SUL” 

O tema eleito pelos professores e direção desta Instituição de Ensino 

para o ano de 2019 é ‘SOMOS MALUQUINHOS PELA ESCOLA PARQUE’. A 

escolha do tema se deu durante a semana pedagógica de 2019, com objetivo 

de: 

  Proporcionar aos estudantes conhecerem a vida, obra e biografia 

do cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, escritor, 

cronista, desenhista, humorista, colunista e jornalista brasileiro. 

 Trabalhar um tema único, rico e abrangente em todas as áreas. 

 Proporcionar alinhamento das ações da escola com flexibilidade e 

liberdade de criação dos docentes. 

  Homenagear uma grande figura do cenário nacional. 

 

Ziraldo completará 87 anos em 2019. Com mais de 60 anos de carreira, 

esse mineiro de Caratinga tem 140 obras diversas, 23 livros traduzidos em 6 

idiomas, diversos prêmios, um trabalho incrível voltado para o público infantil, 

além de muito humor e talento. 

 

8.9. Atividades que darão sustentação às metas 

Promover encontros com os pais no início do ano letivo no auditório e um 

encontro a cada bimestre nas reuniões; 

Estimular a participação da comunidade nos eventos festivos da escola;  



 

Promover um encontro no início do ano letivo, e mais dois semestrais, 

com as escolas da Rede Integradora com realização de oficinas, reflexões e 

discussões acerca das atividades pedagógicas; 

Melhorar o repasse das orientações da Coordenação Regional de Ensino 

Plano Piloto e Cruzeiro e de outros órgãos públicos para professores e 

servidores nas reuniões pedagógicas e por meio de e-mail, bem como divulgar 

com mais cuidado e eficiência as ações e atividades da escola; 

Repassar com cuidado e clareza o andamento das discussões e decisões 

de professores, de um turno para o outro, a cerca de todos os assuntos tratados 

nas reuniões pedagógicas; 

Utilizar o espaço da coordenação pedagógica para debate de como 

realizar o planejamento com vistas à aprendizagem significativa; 

Elencar os conteúdos e habilidades por série/ano e identificando como e 

com que material trabalhar para que essa divisão atue como pré-requisito para a 

série/ano seguinte; 

Estabelecer o currículo da escola e marcar reunião com as demais 

Escolas Parque; 

Identificar em conjunto com os professores, os pontos negativos da 

avaliação vigente, para discussão e construção de um novo instrumento de 

avaliação, nos espaços da coordenação pedagógica, com vistas à melhoria da 

qualidade do ensino;  

Promover atividades com filmes, adequados à faixa etária, que tragam 

essa abordagem; 

Promover encontros com alunos para atividades lúdicas, bate-papos e 

recreação em geral, fortalecendo os momentos de convivência; 

Construir instrumento que possibilite diagnosticar e conhecer melhor a 

comunidade escolar para entender determinados comportamentos dos alunos, 

como efeitos ou consequências decorrentes da realidade de cada um, assim 

planejar as ações adequadas; 

Incentivar os professores a providenciarem amostras, recortes, 

questionário, avaliação, fotografias e relatório de atividades para serem 

arquivadas no portfólio;  



 

Providenciar o fechamento dos portões e espaços internos, 

principalmente no horário do recreio; 

Realização de atividades artísticas e culturais para favorecer a 

participação e a apropriação da comunidade escolar com os espaços da escola; 

Desenvolver e divulgar atividades de contação de histórias, leitura 

interativa, conversa com autores, cantos de leitura e empréstimos de livros 

viabilizando o acesso da comunidade escolar â Biblioteca; 

Revitalizar possíveis espaços ociosos, mediante levantamento prévio; 

Planejamento dos professores de todas as áreas tendo como suporte o 

laboratório de informática. 

 

8.10. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Oportunizar aos alunos o contato com a informática, contribuindo para 

que desenvolva os conhecimentos tecnológicos, visando à melhoria da 

qualidade do ensino. A Escola Parque implanta a sala de informática, com 

atividades que preparem os alunos para o aprendizado das áreas oferecidas, por 

meio da informática. 

 

8.11. BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO: 

Oferecer espaços variados para que os alunos possam ter contato com 

as mais diversas expressões da língua, oportunizando contato com obras 

literárias nacionais, internacionais e de autores locais. Permitindo que a leitura 

seja um ato de lazer e informação prazeroso. Oferecendo literatura para ser lida 

em ambientes formais e não formais (mesas em grupo, individuais, banquinhos, 

almofadas, tapetes e outros) em várias modalidades: leitura individual, leitura ao 

ar livre, grupos de leitura e outros. 

 

 



 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 

AVALIAÇÃO 

O currículo da Educação Básica propõe um grande desafio ao sugerir a 

aplicação de aprendizagens significativas. 

Inicialmente temos o desafio de conduzir o aluno a pensar o seu saber de 

forma independente, criativa, crítica, consciente e solidária; promovendo o 

aprender a aprender, aprender a fazer, o aprender a viver junto e o aprender a 

ser. 

Nesta perspectiva, novamente somos desafiados a criar formas de 

avaliação que sejam coerentes com os objetivos a que nos propomos ao início 

do processo refletindo os fundamentos da interdisciplinaridade e 

contextualização da proposta curricular. 

Desta forma, a avaliação além de apresentar estreita relação com os 

objetivos deve prever competências e habilidades a serem atingidas como 

resultado da aprendizagem. 

Atuando como um processo de apoio à efetividade do ensino e da 

aprendizagem em função do domínio de competências e habilidades. Neste 

prisma, a avaliação torna-se dinâmica e aponta para práticas de atividades 

diversificadas, ampliando os aspectos do desenvolvimento do aluno a serem 

considerados. Desta forma, cresce a quantidade de indicadores para o 

julgamento do desempenho dos alunos no que diz respeito à aquisição de 

competências e habilidades, livrando-se do velho estigma da avaliação centrada 

apenas no aspecto cognitivo. 

Ao ocorrer de forma processual e continuada a avaliação permite a 

reestruturação do processo facilitando a minimização das deficiências da 

aprendizagem. 

É fundamental que haja subordinação dos critérios de avaliação às 

finalidades e objetivos previamente estabelecidos, dando clareza às expectativas 

da aprendizagem. 

A avaliação é um ponto estratégico na utopia de transformação da escola 

em instância comprometida com a aquisição de competências, habilidades, 

atitudes e valores que instrumenta o aluno para a participação efetiva na 

sociedade a qual pertence. 



 

A avaliação de ensino aprendizagem é realizada bimestralmente em 

formulário próprio e de acordo com as normas fixadas pela LDB. 

Encaminhamos às escolas da Rede Integradora o relatório de 

desenvolvimento individual do aluno onde são lançadas as habilidades 

trabalhadas nas áreas de Arte e Educação Física e avaliado o aluno na situação 

de aprendizagem evidenciada no processo. 

A avaliação deverá ser monitorada pela proposta pedagógica nas 

coordenações de área. O Conselho de classe bimestral também constitui um 

elemento de avaliação formativa global do aluno pelo conjunto de professores 

que atende o seu grupo. Quando evidenciamos dificuldades de aprendizagem os 

professores e o núcleo de assistência pedagógica deliberam a melhor estratégia 

para garantir a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Há ainda, o pré-

conselho de classe em conjunto com a escola classe realizada bimestralmente, 

onde os professores das duas escolas trocam informações sobre os estudantes 

que atendem. Outro momento de avaliação acontece durante as reuniões 

pedagógicas por área ou quarteto realizadas dentro das coordenações 

pedagógicas do contraturno. Anualmente os professores, servidores, estudantes 

e pais participam de avaliações onde tem oportunidade de avaliar a escola e o 

projeto de educação da escola. Utilizamos também as reuniões bimestrais de 

pais e mestres para oportunizar a avaliação dos estudantes, docentes e do 

trabalho da escola. Orientamos nosso trabalho pelas Diretrizes de Avaliação da 

SEEDF, através da avaliação formativa da aprendizagem, que fornece um 

feedback que possibilita e ajusta o processo ensino-aprendizagem. 

 

9.1. Estratégias de avaliação de aprendizagem 

Planejamento coletivo da avaliação - planejamento da avaliação por todo o 

grupo de profissionais que atua na escola pode contribuir para a eliminação da 

função classificatória e dos problemas éticos nela envolvidos. Nesse processo, 

que acompanha o desenvolvimento de todo o trabalho pedagógico, é 

fundamental que o grupo analise a necessidade do uso de procedimentos 

variados. 

Avaliação contextualizada - avaliar partindo-se da elaboração de questões 

abertas, atividades práticas e desenvolvimento de projetos através da utilização 



 

de procedimentos em que o aluno aplique seus conhecimentos e os vincule ao 

contexto real. 

Observação - observações, entrevistas e conversas informais ajudam o 

professor a conhecer melhor o nível de aprendizagem de seus alunos. Contudo, 

precisam ser cuidadosamente planejadas e registradas. 

Entrevista - a participação do aluno na seleção dos trabalhos que 

comporão sua pasta lhe assegura a oportunidade de decidir sobre quais 

produções incluir e de justificar a presença de cada uma. Durante esse 

processo, ele estará fazendo mais do que simplesmente registrar resultados de 

sua aprendizagem; estará examinando o que e como está aprendendo, os 

objetivos já atingidos e os que ainda não o foram, os aspectos que precisam ser 

melhorados e as metas a serem acrescentadas (Villas Boas, 1998, mimeo., a ser 

publicado). 

Auto Avaliação - a auto avaliação pelo aluno é um procedimento valioso, 

desde que seja um componente do trabalho pedagógico desenvolvido em 

parceria. Para que ele possa avaliar com naturalidade e tranquilidade seu 

desempenho e perceber o sentido da auto avaliação, é imprescindível que se 

sinta corresponsável pelo trabalho executado e saiba claramente como as suas 

percepções serão combinadas às do professor, a partir de sua participação, 

interesse, frequência, cooperação, atitudes e outros. 

Portfólio - pasta avaliativa ou “portfólio” reúne as produções dos alunos, por 

eles selecionadas e/ou pelo professor, para que eles próprios e outras pessoas 

conheçam seus esforços, se progresso e suas necessidades em uma 

determinada área. O objetivo da pasta é acompanhamento do trabalho pelo 

aluno e pelo professor, o que representa a realização de uma avaliação 

conjunta, com vistas a fortalecer os laços entre ambos e torná-los parceiros do 

processo (Villas Boas, 1998, mimeo, a ser publicado). 

A avaliação é um processo amplo que a abrange todas as fontes do ato de 

educar. Daí a necessidade de definir com clareza os objetivos, competências, 

habilidades e valores para que possam indicar com segurança o que avaliar, 

bem como estabelecer os critérios adequados.  

 



 

10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

10.1. Organização curricular 

Nossos estudantes serão atendidos todos os dias da semana, no 

contraturno escolar, terão os conteúdos da Base Nacional Curricular Comum do 

ensino fundamental dos anos iniciais, nas áreas de Artes (música, artes visuais e 

artes cênicas) e Educação Física, e mais quatro oficinas adequando-se às 

etapas do desenvolvimento evolutivo da criança adaptando objetivos, conteúdos, 

estratégias e métodos ao nível de aprendizagem, aptidões e necessidades 

físicas, psicológicas e sociais. 

A Escola Parque 313/314 Sul atende a alunos de 1º ano ao 5º do ensino 

fundamental provenientes das três escolas da Rede Integradora. 

O quantitativo de alunos nas turmas e oficinas é definido a partir da 

estratégia de matrícula para 2018/2019 com atendimento por ano, 

preferencialmente.  

A educação se processa de forma integral e sistemática, para isso, os 

componentes curriculares desenvolvidos na Escola Parque e Escolas Classes, 

deverão ser planejados de forma integrada através dos seguintes 

procedimentos: 

 Estabelecer fluxo regular de informações de caráter pedagógico e 

administrativo; 

 Realizar reuniões entre as equipes pedagógicas da Escola Parque e as 

Escolas da Rede Integradora; 

 Solicitar a participação dos professores das Escolas da Rede 

Integradora na coordenação pedagógica da Escola Parque, quando 

possível; 

 Desenvolver atividades pedagógicas socioculturais e esportivas 

envolvendo a comunidade escolar; 

 Participar dos Conselhos de Classe dos professores das Escolas Da 

Rede Integradora e Escola Parque e vice-versa, quando possível. 

Os princípios do Currículo de Educação Básica, que são - Eixos 

transversais: Educação para diversidade, Educação em sustentabilidade, 

Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos e Eixo Integradores do 



 

Currículo(Anos iniciais: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade). 

Aprendizagens darão sustentação à organização curricular da Escola Parque 

313/314 Sul. 

Os pais são convidados para reuniões com professores e coordenadores 

durante as coordenações pedagógicas do contraturno e bimestrais, para os 

eventos e comemorações da escola, para as apresentações e exposições dos 

trabalhos dos estudantes e para avaliação institucional anual. Os professores 

tem oportunidade de realizar curso de formação continuada durante a 

coordenação pedagógica e participam de eventos, seminários, apresentações e 

exposições. A cada conclusão de trabalhão os estudantes e professores que 

quiserem utilizam o espaço da escola para expor os trabalhos e realizam 

apresentação para toda a escola. 

Neste ano de 2019, após o conselho escolar do 1º bimestre a pedagoga 

Lívia atenderá um grupo de estudantes com dificuldades de aprendizagem e 

leitura semanalmente. O conselho de classe e as reuniões dos professores 

durante as coordenações pedagógicas favorecem a execução de projetos 

interventivos, reagrupamentos, estratégias de aprendizagem e outras 

intervenções pedagógicas sempre ajustando, ampliando e fortalecendo a prática 

pedagógica da escola, com ênfase no ensino aprendizagem do estudante. 

 

10.2 Eixos transversais: Educação para diversidade, Educação em 

sustentabilidade, Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos 

A Escola Parque 313/314 sul por ser uma escola de natureza especial, e 

por fazer parte da Rede integradora, preza pelos eixos transversais do Currículo 

em Movimento, principalmente no que concerne a educar em direitos humanos e 

para a sustentabilidade, conceitos esses que se entrelaçam, nos mesmos 

princípios, ou seja, desenvolver nos estudantes a autoresponsabilidade, a 

corresponsabilidade com o meio nos quais estão inseridos.   

Educar em direitos humanos significa educarmos para a emancipação, 

dando voz aos sujeitos de direitos que são nossos estudantes, assim como para 

os demais maiores sociais da escola, que são tão importantes quanto os 

primeiros. É necessário que consideremos a escola como lugar privilegiado de 



 

formação na teoria e na prática em Direitos Humanos, como um lugar 

intercultural com foco na construção da cidadania e emancipação dos sujeitos. 

Contemplamos nesse projeto a visão de uma educação transformadora e 

formadora de sujeitos de direitos. Segundo Tavares e Silva (2013): 

Compreendemos que, por meio da educação nessa 
direção, as pessoas podem tornar-se sujeitos de direitos, 
conhecedores dos processos e construções históricas das 
conquistas, avanços e recuos em relação a efetividade e 
ampliação dos seus direitos e deveres. 

 

De acordo com o Plano Nacional de educação em direitos humanos 

(2009), a mesma apresenta caráter coletivo, democrático e participativo, 

devendo ocorrer em espaços marcados pelo entendimento mútuo, respeito e 

responsabilidade.  

Apresentamos também as Diretrizes Nacionais de educação em direitos 

humanos (2012) que deliberam que a educação em direitos humanos como um 

dos eixos fundamentais do direito à educação e sua inserção no currículo da 

Educação Básica e que os Direitos Humanos são resultado da luta pelo 

reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. E segue 

que devemos atuar na promoção, defesa, garantia e resgate dos direitos 

fundamentais. Buscando a formação humana integral, para além da educação 

em tempo integral. 

Já o currículo em movimento (2018), considera naturais e universais os 

direitos humanos, que estes também são históricos, indivisíveis e 

interdependentes.  

Educar em e para os direitos humanos nos dias atuais tem sido uma 

necessidade urgente nos ambientes escolares, para além de conteúdos 

sistemáticos, e da legislação que assegura que essa deva acontecer 

transversalmente, devemos sair das questões teóricas e envolvermos os alunos 

nas questões que os tornem sujeitos críticos e reflexivos, devemos trabalhar 

com vistas à emancipação dos sujeitos, a um agir consciente por parte destes 

pressupostos.  



 

Para Carbonari (2014) a educação em direitos humanos essencialmente 

pauta-se nas praticas alterativas. O autor nos alerta para a urgência de 

responsabilidade comum pelos atos humanos e suas consequências. E o quanto 

a indiferença às questões que acontecem ao nosso redor denotam marcas de 

um tempo que não possuem espaço para o outro.  

O que se pretende trabalhar transversalmente na escola é que se torne 

cotidiano na rotina, de acordo com definição de Magendzo, uma pedagogia da 

alteridade e da diversidade como fundantes do projeto politico pedagógico da 

escola, o que seria o que ele denomina a pedagogia em direitos humanos (2014, 

p. 237): La pedagogia em derechos humanos está llamada a fortalecer las 

habilidades de los educandos para que puedan identificar, analizar y oferecer 

soluciones a lassituaciones de injustiças que se presentam em sus vidas. 

Precisamos educar do ponto da reflexão, a partir de Freire (1996 p.12): ”A 

reflexão critica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria pratica 

sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a pratica ativismo”.  

Uma educação que fomente desde o ensino fundamental perspectivas de 

um futuro diferente, não-violento , que a vida de nenhuma pessoa, ou do meio 

em que vivemos possa ser relativizada em decorrência de credo, cor, sexo entre 

outras justificativas que se criam para violar o maior direito humano que é a vida; 

um projeto calcado em uma democracia participativa, no desenvolvimento do 

pensamento coletivo, no reconhecimento da força deste, em uma instituição que 

para além da igualdade, trabalhe com a diferença reconhecendo-a e valorizando 

a riqueza existente nos processos de interculturalidade. 

Para as autoras Candau e Sacavino  é importante que saibamos os 

objetivos claramente de onde pretendemos chegar com uma educação em 

direitos humanos, apresentamos a percepção delas do que seria educar em 

direitos humanos que busca partir do ponto onde os educandos se encontram e 

trabalhar com suas vivências dentro e fora da escola: 

O importante na educação em direitos humanos é 
ter clareza do que se pretende atingir e construir 
estratégias metodológicas coerentes com a visão que 
assumamos, privilegiando a atividade e participação dos 
sujeitos envolvidos no processo. Trata-se de educar em 



 

direitos humanos, isto é, propiciar experiências em que se 
vivenciem os direitos humanos. (2010,pág.36) 

 

 Uma cultura de diálogo na escola, de respeito e valorização as diferenças 

contribuirão para que a convivência pacífica se torne algo natural e atingível na 

rotina escolar. 

Partindo desses pressupostos e normativos, buscamos abarcar nos 

projetos da escola, assim como nos planejamentos dos componentes 

curriculares a transversalização do tema, assim como vivenciar ao máximo nas 

praticas cotidianas o reconhecimento do outro, a criação de espaços dialógicos e 

democráticos para construção da rotina escolar, garantindo a participação de 

todos, o acolhimento dos estudantes e de suas famílias buscando encaminhá-los 

a rede, quando necessário.  

Por intermédio dos componentes curriculares ofertados na Escola 

atrelamos a BNCC com o desenvolvimento da criticidade e do pensamento 

reflexivo nos estudantes, unindo conhecimento e prática, nas artes e na 

educação física, são trabalhados desde situações reais a jogos cooperativos. 

Alguns projetos desenvolvidos na Escola contemplam mais 

especificamente as temáticas do eixo transversal, a exemplo do projeto de 

aquaponia que traz os conceitos de sustentabilidade; o projeto de mediação de 

conflitos e formação de plateia que trabalham o desenvolvimento emocional e 

relacional dos atores sociais da escola; o projeto particiPAIS que desenvolve 

com os pais e familiares da comunidade escolar diversos temas afetos À 

educação e as famílias;o projeto de promoção à saúde que inclui os momentos 

de alimentação e descanso, sempre buscando respeitar as individualidades de 

cada estudante em conjunto com as visitas guiadas à cozinha, depósito dos 

alimentos da escola e palestras com nutricionistas que buscam sensibilizar os 

estudantes em relação a necessidade de se alimentarem e respeitarem os 

alimentos e a sua preparação, além de estreitarem os laços com as merendeiras 

da escola. Os projetos encontram-se detalhados em outros tópicos deste 

trabalho. A temática também é abordada nas coordenações coletivas, através de 

estudos da temática, compartilhamento de experiências, estudos de caso, 



 

orientando aos professores à inserção de forma transversalizada dentro de cada 

componente curricular.  
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10.3 Eixos Estruturantes: Alfabetização/Letramento/Ludicidade 

10.3.1 Linguagem: Artes - 1º ao 5º ano 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam a importância da arte 

para o processo de ensino e de aprendizagem que se articula a demais área de 

conhecimento, criativamente. “O conhecimento da arte abre perspectivas para 

que o aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a dimensão poética 

esteja presente: a arte ensina que é possível transformar continuamente a 

existência, que é preciso mudar referências a cada momento, ser flexível. Isso 

quer dizer que criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição 

fundamental para aprender”. No ensino da Arte, a articulação entre teoria e 

prática, em diálogo com diversas áreas do conhecimento, promove o 

desenvolvimento integral de estudantes. Essa articulação pode ser desenvolvida 

a partir da interseção entre ações propostas pela abordagem triangular: fazer 

artístico, leitura de imagem e contextualização. O fazer artístico compreende a 

produção por meio de pesquisa, processos criativos, estudos de gramática visual 

e expressões artísticas bidimensionais, tridimensionais e virtuais. A leitura de 

imagem diz respeito à apreciação de obras de arte envolvendo questionamentos 

e descobertas com o objetivo de possibilitar desenvolvimento da capacidade 

crítica de estudantes. A contextualização envolve história da arte para que 



 

estudantes compreendam a relação da produção artística com conhecimentos 

históricos, sociais, antropológicos, ecológicos e geográficos (BARBOSA,1998). 

As atividades musicais, nessa etapa da Educação Básica, devem 

estimular a pesquisa sonora, considerando aspectos de possibilidades vocais, 

corporais e instrumentais de estudantes, proporcionando a oportunidade de 

explorar o mundo sonoro com liberdade e expressar espontaneamente suas 

próprias ideias musicais. 

Por meio das performances musicais, o aluno atua como ouvinte e 

executor, aproximando realidades e reinventado sentidos que, por sua vez, farão 

ressonância com seu modo de viver e de estar no mundo. Para o ensino de 

música na Educação Básica, há necessidade de uma prática musical 

multicultural e diversificada voltada ao comprometimento dos objetivos de uma 

educação centrada no ser humano (VICTÓRIO, 2011). 

O ensino da Arte é imprescindível para desenvolvimento integral dos 

estudantes e para aquisição da linguagem. A experimentação, criação e reflexão 

acerca de manifestações artísticas e culturais diversas impulsionam o estudante 

em seu percurso pessoal e coletivo de produção de sentido. 

Assim, as diversas manifestações da arte e da cultura formam um 

indivíduo plural, capaz de conhecer a história construída pela humanidade, o 

patrimônio do mundo e de se reconhecer como protagonista. A Arte, como forma 

de comunicar, criar e sensibilizar cumpre seu papel de fortalecer laços de 

identidade do homem para que ele se reconheça como sujeito de sua própria 

história. 

Neste sentido, conteúdos e objetivos de Arte serão trabalhados sem 

diferentes níveis de aprofundamento, de acordo com o processo de 

aprendizagem do estudante. Compreende-se que no Bloco Inicial de 

Alfabetização (BIA) o foco da aprendizagem artística deve ser mantido na 

experimentação, exercício da imaginação e auto expressão, sustentados pelos 

estímulos técnicos de linguagens. No 2º Bloco (4º e 5º anos) a aprendizagem 

artística deve continuar a manter seu foco na experimentação, no exercício de 

imaginação e na autoexpressão, sustentados por estímulos técnicos das 

linguagens. É necessário também que se observe a questão da contextualização 

com mais cuidado e a significação de elementos emocionais e estéticos. 



 

 

10.3.1.1 Artes Visuais 

 

Na Escola Parque 313/314 Sul, os trabalhos de desenho, da pintura, da 

colagem, da construção, da escultura e das demais linguagens e técnicas são 

desenvolvidos a partir da sensibilidade artística e da imaginação criadora do 

aluno. Ele reconhece as propriedades expressivas e construtivas de diferentes 

materiais e suportes na produção visual, que irão contribuir para o 

desenvolvimento de suas potencialidades: percepção, reflexão, intuição, 

sensibilidade, imaginação e flexibilidade. O aluno pode refletir sobre sua própria 

produção artística. Os conteúdos serão trabalhados de forma a possibilitar a 

percepção estética entre formas, luz, sombra e cores presentes na natureza, nos 

objetos e espaços construídos. Proporcionando ao aluno, condições em 

reconhecer a arte como forma da manifestação cultural e identidade de um povo. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

10.3.1.2 Teatro 

A prática de teatro é desenvolvida por meio de jogos teatrais que 

exercitam a fantasia, a criatividade e as habilidades do corpo e voz, facilitando a 

expressão estética, dos sentimentos, emoções e ideias. Os jogos dramáticos 

enfocam desinibir, expandir, atuar e exercitar a capacidade de improvisação. O 

estudante vivência diversas modalidades teatrais: teatro de bonecos, de 

sombras, de máscaras, de atores, dança e performances, com o objetivo de 

vivenciar/experimentar produções e interpretação de textos lidos ou ouvidos, de 

maneira individual e coletiva. Pretende-se ainda, com a experiência teatral, a 

formação de plateia que possibilitará o desenvolvimento crítico do cidadão. 



 

 



 

 

 

 



 

 

10.3.1.3 Música 

 

As aulas de música na Escola Parque buscam ampliar os horizontes 

culturais dos estudantes no contato e apreciação de gênero e estilos musicais 

diversos, seus contextos, paisagens sonoras e trilhas sonoras. Proporcionam 

também vivencias com o canto e as práticas instrumentais em conjunto, a 

percepção, discriminação e reprodução dos parâmetros sonoros – altura, 

duração, intensidade e timbre. 

O reconhecimento de fontes sonoras e instrumentos musicais variados 

são trabalhados nas aulas. Jogos e brincadeiras musicais estimulam o interesse 

das crianças e a interdisciplinaridade com outras linguagens artísticas. A 

representação gráfica do som, alternativa e formal é também apresentada nas 

aulas. Apresentações musicais podem ocorrer como resultados dos processos 

de aprendizagens das aulas e/ou oficinas de música. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

10.3.2  Linguagem:  Educação Física - 1º ao 5º ano 

 

Educação Física, deve ser compreendida como importante 

manifestação da cultura corporal de movimento, que contribui para a formação 

global da criança por meio de brinquedo, de jogo simbólico, de movimentos 

gerais vivenciados mediante atividades orientadas, de iniciação das danças, de 

ginásticas e de jogos pré-desportivos, entre outras atividades que, ao 

oportunizar as aprendizagens, favoreçam o desenvolvimento geral do 

estudante. 

A Educação Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental não pode 

ser tratada como uma mera atividade física que busque apenas o 

aperfeiçoamento motor ou que seja utilizada aleatoriamente, como ocupação do 

tempo ocioso da criança; tampouco ser usada como simples atividade de lazer, 

apartada do fazer pedagógico da escola. 

O brincar e jogar assumem outras significações no contexto educativo, 

possibilitando aquisições necessárias a saberes lógico-matemático, de 

oralidade, de escrita e outras atividades de cognição referentes à memória e à 

atenção. Sendo assim, auxilia na aquisição de conhecimentos que são 

permeados por letramento, visto de uma forma mais abrangente, transcendente 

ao letramento linguístico, mas que englobam também letramento simbólico, 

geográfico, científico e corporal. 

Ações didáticas devem ser planejadas de forma comprometida com a 

aprendizagem de todos os estudantes ao considerar o contexto sociocultural e 

privilegiar situações que invistam em interdisciplinaridade de forma articulada e 

não somente no cognitivo e corporal, mas no afetivo, estético, nas relações 

interpessoais e na inserção social. 

Lutas, danças, jogos, ginásticas e esportes fazem parte do imaginário 

de nossas crianças desde antes de entrarem para a escola. Dessa forma, 

devem ser introduzidos de forma essencialmente lúdica para que lhes sejam 

possíveis a vivência em múltiplas expressões do movimento humano. O 

enfoque dessa abordagem é mais abrangente à medida que valoriza e 

considera aspectos sócio históricos de cada atividade trabalhada, como 

também o contexto em que os estudantes estão inseridos e as aprendizagens 



 

motoras individuais, independentemente do nível de habilidades que 

apresentem. Logo, o fundamental é permitir o acesso a práticas corporais, 

colaborando para que cada um construa seu estilo pessoal de participação e 

possa, a partir dessas práticas, ter consciência de seu corpo e de sua inserção 

social e ao mesmo tempo ampliar o próprio repertório motor. Assim, é 

fundamental para a formulação de propostas para a Educação Física Escolar a 

localização “[...] em cada uma dessas manifestações (jogo, esporte, dança, 

ginástica e luta) seus benefícios fisiológicos e psicológicos e suas 

possibilidades de utilização de instrumentos de comunicação, expressão, lazer 

e cultura [...] (PCN, MEC, 1997) 

 

10.3.2.1 Educação Física na Escola Parque 

 

A Educação Física na Escola Parque visa desenvolver atividades 

motoras básicas: andar, correr, quicar, saltar, rolar, chutar e arremessar. 

Socializa-se por meio de jogos recreativos e educativos e desenvolve 

competências para um convívio na escola e fora dela. Os trabalhos coletivos 

propostos visam o respeito às regras das atividades propostas, o respeito ao 

próximo e às diferenças. 

Como a disciplina Educação física tem uma demanda por espaço, 

instalações e materiais peculiares, ocorre que estes fatores influenciam na 

realização de atividades pedagógicas. Encontramos importantes limitações nas 

condições de infraestrutura da escola, tais como ausência de quadras cobertas e 

espaço para as aulas em dias de chuva. Os espaços destinados às aulas de 

educação física são utilizados ao mesmo tempo por quatro ou mais turmas.  

O que ocorre é que, principalmente, no turno vespertino professores e 

alunos reclamam da problemática da exposição ao sol em horários de grande 

incidência de raios solares e dos transtornes decorrentes das chuvas. Sendo 

necessárias adaptações constantes nos planejamentos em função das 

condições climáticas serem desconsideradas na destinação de espaços para as 

aulas de educação física. Ao aluno que executa apenas uma aula no dia, três 



 

vezes por semana, já é prejudicial à exposição ao sol de 10 às 16 horas, ao 

professor é pior, já que o mesmo está exposto durante um tempo maior. 

Uma das formas encontradas para minimizar o problema do espaço em 

conjunto com o excesso de turmas é a utilização de atividades conjuntas com 

mais de um grupo. Essa prática traz uma maior interação social, com uma 

multiplicação das vivências e um maior respeito às diferenças (sejam elas físicas 

– etárias – sociais). A utilização de circuitos, estafetas ou mesmo gincanas, faz 

com que o grupo deixe de ser visto como estagnado em forma de turma 

(proveniente das Escolas da Rede Integradora) ocorrendo assim uma interação 

maior dentro da Escola Parque. E possibilita ao aluno vivenciar a equipe dos 

professores como um todo, podendo com isso absorver o melhor que cada 

docente tem para ele, e em caso de ausência de seu professor, já está adaptado 

com a forma de conduta do profissional. Não deixando, contudo, de ressaltar 

que o conteúdo da disciplina não fica prejudicado, muito pelo contrário, fica mais 

amplo e que a disciplina necessária para alcançar os objetivos fica mais fácil de 

ser aplicada. 

Ao falarmos da educação física na escola, lhe atribuímos papéis e 

objetivos, sejam eles voltados para melhora da qualidade de vida e saúde, para 

desenvolvimento motor ou para apreensão da cultura corporal. Dessa forma, há 

necessidade de atentarmos para a problemática das condições do trabalho 

docente, para que superada as deficiências estruturais (materiais, do espaço 

físico e de instalações com qualidade), os propósitos da educação física sejam 

alcançados na sua plenitude.  
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PP  

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO - GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Orientar, promover, 

estimular e coordenar a 

implementação do 

Currículo em Movimento e 

do Projeto Político 

Pedagógico;  

Articular as ações dos 

coordenadores 

pedagógicos; 

Estimular, orientar e 

acompanhar o trabalho 

docente. Recolher e 

registrar informações 

pertinentes ao trabalho 

pedagógico e ações com 

os estudantes, servidores 

e professores. 

Desenvolver uma ação 

integrada com os 

Profissionais do SOE e 

pedagoga  

Instrumentalizar, explorar 

novas tecnologias na 

Estudos sobre o tema 

com 100% da Equipe 

Pedagógica. 

Promover 100% o 

trabalho na equipe. 

Coordenar 100% o 

trabalho pedagógico no 

intuito de organizar as 

informações para um 

trabalho efetivo. 

Fortalecer 100% a 

mediação entre docentes 

e equipe em prol do 

trabalho pedagógico. 

Dar 100% de suporte 

pedagógico aos docentes 

no que refere às novas 

tecnologias. 

Incentivar 100% dos 

estudantes nas atividades 

que envolvem a oralidade, 

a cordialidade e o 

Debates com os 

coordenadores pedagógicos 

sobre o PPP e o Currículo em 

Movimento; 

 

Organização do trabalho 

docente em conjunto com os 

coordenadores pedagógicos; 

Incentivo a pesquisa de 

conteúdos a serem 

trabalhados em sala de aula. 

Fazer registros nas 

coordenações coletivas e 

reunião de pais sobre os 

temas a serem contemplados 

no PPP..  

Registros e avaliações orais 

Divulgar as informações e 

assegurar o fluxo de 

informações 

Debates com os 

coordenadores pedagógicos 

A avaliação da 

implementação do 

PPP e do Currículo 

em Movimento será 

realizada durante 

todo o ano letivo nas 

coordenações 

pedagógicas, festas 

escolares e no 

cotidiano escolar. 

 

Serão realizadas no 

decorrer das 

atividades pelos 

professores da 

biblioteca e 

posteriormente por 

meio de questionários 

avaliativos entregues 

aos responsáveis 

pelos estudantes 

durante reunião de 

pais. 

Docentes e demais 

servidores da Escola 

Parque. Como 

consequência das ações 

os discentes 

 

Projetos realizados pelos 

professores em quartetos 

e/ou professores de 

turnos distintos.  

 

Projetos realizados pelos 

professores em quartetos 

e/ou professores de 

turnos distintos. 

 

Trabalho conjunto entre 

professores regentes e 

professores da biblioteca. 

Convidados externos. 

(escritores,e contadores 

O Plano de Ação será 

implementado durante o 

corrente ano letivo e 

avaliado ao final de 2019. 

.  

Coordenações e dias 

letivos temáticos com a 

comunidade. 

 

Será de acordo com o 

calendário estipulado 

pelos professores da 

biblioteca, professores 

regentes e convidados 



 

utilização dos jogos 

educativos ampliando o 

conhecimento nas novas 

tecnologias. 

-Criar contextos de 

socialização. 

-Explorar o instrumento a 

partir dos jogos 

apresentados tendo em 

vista as ações, situações 

dentro dos valores sociais 

e cidadania. 

Fomentar alunos, 

professores e pais a 

leitura, ao ambiente de 

livros e a pesquisa, a 

partir da integração da 

biblioteca com o 

planejamento pedagógico 

do professor. 

 

Atender ao coletivo 

escolar no que se refere 

às demandas de 

informação e leitura 

trabalho em equipe. 

Empenhar-se para que 

100% dos estudantes 

compreendam que é 

necessário perseverança 

para alcançar as metas 

desejadas, respeitando e 

colaborando com os 

demais. 

Trabalhar , junto à equipe 

pedagógica, o gosto pela 

leitura, envolvendo 75% 

da comunidade escolar. 

Servir prontamente 100% 

da procura literária, 

ofertando livros do acervo 

da escola, em parceria 

com a professora da sala 

de leitura. 

 

sobre o PPP e o Currículo em 

Movimento; 

Organização do trabalho 

docente em conjunto com os 

coordenadores pedagógicos; 

Incentivo a pesquisa de 

conteúdos a serem 

trabalhados em sala de aula. 

Propiciar a construção do 

conhecimento, observação, 

comparação, autoconfiança, 

estimular, análise, a 

criatividade e a descoberta. 

-Valorizar os jogos como 

prática cultural essencial a 

formação das crianças,  

-Desenvolver habilidades, 

estimular ações corporais 

especialmente nos alunos 

especiais 

Jogos: 

Homem Batata; vestir os 

personagens com roupas e 

acessórios representando a 

nossa cultura. Índios, 

africanos, chineses etc. 

Construção de uma cidade: 

Construir cidades, vilas, tribos 

mostrando as diferenças que 

existe no Brasil. 

Jogo da memória: Encontrar 

pares que tenham papeis 

de estórias 



 

 

 

iguais. 

Tocando junto: Instrumentos 

de origem africano. Sons e 

imagens. 

Serão realizadas atividades 

conforme as datas 

comemorativas estipuladas 

pela escola, além dos 

trabalhos expressivos 

referentes aos grandes 

personagens 

folclore,ecologia, poesias, 

hábitos e atitudes além de 

temas que agregam valor a 

família 

 



 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PESSOAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONS

ÁVEIS 

CRONOGRAMA 

Valorizar os profissionais da 
educação. 

Atender às demandas internas 
para não interromper as 
atividades diárias dos 
professores e do pessoal 
administrativo. 

Promover estudos e 
momentos de reflexão sobre 
valores éticos com alunos, 
pais e funcionários. 

Melhorar a convivência entre 
os colegas de trabalho. 

Estimular a atividade física no 
ambiente escolar Diminuir o 
índice de atestados médicos 
dos funcionários. 

Envolver todos os segmentos 
nas reuniões coletivas 
específicas. 

Estimular os profissionais a se 
engajarem na Formação 
continuada Proporcionar 
profissionais mais seguros e 
com conhecimento mais amplo 
do seu trabalho. 

Promover a comunicação de 
forma ética e transparente. 

Atender 100% 
das demandas 
internas de modo 
a não interromper 
as atividades 
diárias dos 
professores e do 
pessoal 
administrativo. 

Estimular a 
participação de 
100% dos 
funcionários nas 
confraternizações
. 

Melhorar 100% 
da comunicação 
da escola via 
email, agenda, 
telefone e grupos. 

Melhorar em 
100% a 
convivência entre 
os colegas de 
trabalho, 
docentes e 
demais 
servidores. 

Aumentar em 
100% a 
integração entre 

Manter escrituração e documentação dos 
Alunos organizada e Cuidar e manter a 
escrituração dos alunos atualizados.  

Fazer momentos de confraternização; 
Proporcionar momentos relaxantes.  

Realizar Palestras com especialistas 
(psicólogos, psicopedagogos, médicos)  

Promover encontros com os diversos 
setores da escola 

Promover atividade física e caminhada em 
grupo  

Reunir o Conselho Escolar ordinariamente 
e extraordinariamente. 

Promover cursos de formação continuada 
durante a coordenação pedagógica. 

Divulgar a abertura das vagas nos cursos 
oferecidos pela EAPE e outros órgão 
conveniados Sistematização das atividades 
e aplicabilidade dos saberes adquiridos no 
dia-a-dia. 

Promover a comunicação de forma ética e 
transparente para todos os segmentos da 
escola. 

Durante todo ano 
letivo  

Pesquisa de 
satisfação junto à 
comunidade escolar. 

Por meio de reflexão e 
relatos sobre os 
momentos 
proporcionados e seus 
efeitos no trabalho  

Análise da satisfação 
dos usuários dos 
materiais e/ou 
equipamentos. 

Análise da satisfação 
dos alunos e das 
observações dos 
familiares  

Registrar por meio de 
questionário as ações. 

Acompanhar a 
participação efetiva 
nas reuniões. 

Equipe 
Gestora, 
servidores 
em geral, 
comunidad
e escola. 

Parceiros 
da escola. 

Durante todo o 
ano letivo. 

Cronograma de 
atividades anual 
de 2019  

Conforme a 
demanda, 
podendo ser 
bimestral ou 
semestralmente 



 

os grupos.  

Aumentar em 
50% participação 
das famílias;  

Aumentar em 
100% a 
participação do 
Conselho Escolar. 

  



 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - GESTÃO FINANCEIRA  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Identificar as 
necessidades e 
prioridades da escola 
diante da aplicação dos 
recursos financeiros. 

Atender as demandas de 
aquisição de bens e 
serviços . 

Promover a gestão 
financeira da escola 
dentro dos princípios de 
autonomia e ética do 
administrador público. 

Aplicar os recursos do 
PDAF atendendo as 
necessidades definidas 
nas reuniões do conselho 
escolar. 

Análise e reflexão sobre o 
uso correto dos recursos 
financeiros.  

 

Promover 100% 
das reuniões com 
Conselho Escolar e 
APM.  

Acompanhar e gerir 
100% da aplicação 
dos recursos 
financeiros de 
acordo com as 
necessidades e 
demandas da 
escola. 

Atender a 80%  das 
demandas de 
aquisição de bens 
e serviços. 

Realizar 100% das  
reuniões para 
prestação de 
contas do PDAF e 
APM. 

Cumprir 100 % dos 
prazos para 
entrega dos 
documentos da 
gestão financeira. 

Elencar prioridades na destinação 
das verbas públicas PDAF  

Acompanhar a aplicação das verbas 
públicas destinadas à escola. 

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

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

Organizar toda documentação 
necessária para entrega na CRE 
Verificar a documentação a ser 
entregue na CRE, principalmente ao 
final de cada quadrimestre. 
Aplicação dos recursos Aquisição 
dos bens e materiais necessários 
para o desenvolvimento do trabalho 
pedagógico  

Acompanhar a aquisição dos bens e 
serviços para atender as 
necessidades da escola. 

Planejar e efetuar compras para o 
fornecimento, em tempo hábil, de 
materiais e equipamentos que 
permitam o desenvolvimento das 
atividades pedagógicas e 
administrativas visando à 
continuidade dos serviços escolares. 

Análise e reflexão 
sobre o uso correto 
dos recursos 
financeiros. 

 

Verificar a utilização 
adequada dos 
materiais evitando 
desperdício. 

 

Análise crítica do 
ano letivo e 
levantamento das 
ações realizadas. 

Equipe Gestora Durante todo o ano 
letivo. 



 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO -  ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Zelar pelo patrimônio 
público da Instituição de 
Ensino. 

Zelar pela conservação e 
limpeza da escola . 

Promover a gestão 
administrativa zelando 
pelos direitos e deveres 
dos servidores. 

Acompanhar a 
manutenção de 
conservação e limpeza da 
escola realizada pelos 
funcionários. 

Zelar pela limpeza e 
manutenção de todo 
espaço físico, dos 
equipamentos, do 
mobiliário, das áreas 
externas (quadras, jardins 
e piscina) para 
proporcionar um ambiente 
saudável, seguro e 
estimulador a toda 
comunidade escolar. 

Revitalização do 
ambiente físico. 

Otimizar as dependências 
da escola com a 
implantação de novos 

Realizar 100% da 
preservação do  
patrimônio público 
da Instituição de 
Ensino  

Atender a 100 % da 
demanda de 
limpeza e 
conservação da 
escola  

Acompanhar 100% 
a manutenção de 
conservação e 
limpeza da escola 
realizada pelos 
funcionários. 

Revitalização do 
ambiente físico em 
70% da demanda. 

Atender 100% das 
demandas internas 
de modo a não 
interromper as 
atividades diárias 
dos professores e 
do pessoal 
administrativo. 

Garantir o 
fornecimento de 
100% da demanda 
escolar para a 

Elencar prioridades na 
destinação das verbas públicas 
PDAF  

Acompanhar a aplicação das 
verbas públicas destinadas à 
escola. 

Manter escrituração e 
documentação dos Alunos, 
professores e servidores 
organizada e atualizada. 

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

Organizar toda documentação 
necessária para entrega na 
CRE  

Planejar, coordenar, executar e 
fiscalizar os serviços de limpeza 
e manutenção de toda área 
física (interna e externa). 

Realizar vistorias periódicas nas 
dependências para identificar 
possíveis danos, risco de 
acidentes, vazamentos, etc. 
para a tomada das devidas 
providências. 

Busca contínua junto ao setor 
de Engenharia da SEDF na 
reforma da área da escola, 
telhado, caixa d’água, sistema 

Pesquisa de satisfação 
junto à comunidade 
escolar. 

Parecer da vigilância 
sanitária. 

Análise da satisfação dos 
usuários dos materiais 
e/ou equipamentos. 

Análise da satisfação dos 
alunos e das observações 
dos familiares. 

Chek list das prioridades. 

Equipe Gestora, 
servidores em 
geral. 
(professores, 
ESV, Servidores 
da limpeza e 
merendeiras) 

Durante todo o ano 
letivo. 



 

equipamentos, recursos 
tecnológicos e projetos 
educativos que atuem 
como facilitadores do 
trabalho pedagógico. 

Atender às demandas 
internas para não 
interromper as atividades 
diárias dos professores e 
do pessoal administrativo. 

Garantir o fornecimento 
de uma merenda 
saudável, variada e 
gostosa para incentivar o 
gosto pela boa 
alimentação dos nossos 
alunos lhes apresentando 
um cardápio rico em 
nutrientes. 

merenda. 

 

Atender com 
Presteza e rapidez 
100% das 
demandas 
administrativas da 
escola, nos prazos 
estabelecidos e 
necessários. 

 

Gerir 100% do 
arquivo da escola, 
guarda de 
documentos e 
dados  da escola. 

Encaminhar em 
tempo hábil os 
requerimentos dos 
servidores em 
100% 

hidráulico e elétrico. 

Drenagem periódica da piscina 
para o controle de vetores que 
causam doenças (enquanto a 
piscina estiver desativada). 

Poda de 03 (três) árvores que 
estão com a copa muito alta. 

Limpeza e manutenção geral 
com revitalização da pintura de 
paredes, alambrados, portas, 
janelas, piso, etc. 

Restauração e aquisição de 
equipamentos de som no pátio e 
nas dependências necessárias 
para facilitar a comunicação no 
espaço físico. 

Aquisição de mobiliário 
(estantes, armários, mesas e 
cadeiras – adaptados ou não) 
para facilitar o trabalho 
pedagógico/administrativo. 

Instalação de mobiliário nas 
salas de aula para a 
implantação de projetos 
pedagógicos. 

Revitalização do Auditório, do 
Teatro de arena e das áreas 
externas para promover melhor 
segurança, conforto e 
desenvolvimento das atividades 
pedagógicas. 

Planejar e efetuar compras para 
o fornecimento, em tempo hábil, 
de materiais e equipamentos 
que permitam o 
desenvolvimento das atividades 
pedagógicas e administrativas 
visando à continuidade dos 



 

serviços escolares. 

Colaboração dos merendeiros 
educadores na participação do 
ensino sobre alimentação 
saudável. 

Fiscalização sobre a quantidade 
e a qualidade dos gêneros 
alimentícios perecíveis / não 
perecíveis para que atenda o 
cardápio produzido. 

Complementação dos gêneros, 
quando necessário, para a 
produção de uma merenda 
equilibrada  

Dar encaminhamento aos 
requerimentos ao SRH. 

Solicitar junto a SEE o 
recolhimento dos bens 
inservíveis Verificar e separar os 
bens que necessitam de reparo  



 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO - RESULTADOS  EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
Promover estratégias de diagnósticos 
de aprendizagens internas;  
 
 
Formação continuada nas 
coordenações coletivas com base nas 
necessidades dos docentes e 
discentes 
 
 
 
Divulgar através de projetos, 
apresentações, feiras, exposições e 
visitas o trabalho da escola parque. 
 
 
 

Atender  a 100 % 
dos levantamentos  
e diagnósticos de 
aprendizegens 
internas; 
 
Realizar 100% da 
formação continuada 
nas coordenações 
coletivas com base 
nas necessidades 
dos docentes e 
discentes; 
 
Alcançar 80% da 
Comunidade Escolar 
por meio da 
divulgação dos 
projetos, 
apresentações, 
feiras, exposições, 
visitas do trabalho 
da escola parque. 

Análise, 
discussão, e 
planejamento, à 
partir dos 
resultados das 
avaliações  
 
Questionários de 
avaliação 

Conselho de 
classe 
Avaliação 
escolar anual 
Reunião com 
pais e 
comunidade 
escolar 

Professores, 
estudantes e demais 
servidores da escola 

Durante todo ano 
letivo  

 

 

 



 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁ
VEIS 

CRONOGR
AMA 

Promover ações que 

respondam e fortaleçam a 

gestão democrática. 

Mobilizar a comunidade, pais e 

responsáveis, para 

participarem das reuniões  de 

pais e mestres, bem como a 

integração dos profissionais 

com os pais e comunidade 

através de eventos 

proporcionados pela escola e 

do cotidiano escolar de forma 

geral. 

Divulgação de 

informações, por 

meio de 100% em 

agendas, cartazes e 

por meio da procura 

da comunidade 

escolar. 

 

Sensibilizar 70% da 

comunidade escolar a 

participar de forma 

mais efetiva e em 

parceria com toda a 

equipe pedagógica 

da Escola Parque. 

 

Promovendo o 

fortalecimento do 

Conselho Escolar com 

divulgação de sua 

atuação e reuniões. 

Promovendo 

transparência do gasto 

público por meio de 

informes à comunidade 

sobre as decisões do 

Conselho Escolar 

referentes a gestão 

financeira. 

Fortalecer a 

comunicação 

comunidade escolar x 

escola. (agendas, 

bilhetes, informativos, 

reuniões, murais, emails, 

entre outros) 

Após cada evento, 

encontro ou atividade; 

Nas coordenações 

pedagógicas coletivas; 

Ao final das reuniões de 

pais; 

Através de instrumentos 

diversos(avaliações 

escritas, 

questionários,oralmente, 

conforme acordado com 

a equipe pedagógica). 

Gestores, 

coordenadores 

pedagógicos, 

professores. 

Durante todo ano 

letivo 

 



 

  

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

A avaliação e acompanhamento do Projeto Político Pedagógico ocorrerá ao longo do processo e do ano letivo, utilizando-se 

os espaços coletivos: 

 Coordenações; 

 Reuniões de pais; 

 Reuniões do Conselho Escolar,  

 Eventos e atividades desenvolvidas dentro e fora da escola; 

 Reuniões da Associação de Amigos; 

 Avaliação Institucional. 

 

Todos os envolvidos no processo educacional e comunidade escolar poderão, a qualquer tempo, solicitar informações a 

respeito do andamento das ações do presente plano, bem como deverão zelar pelo cumprimento das propostas apresentadas. A 

forma de registro serão realizadas por meio de atas, registros fotográficos, audiovisuais, questionários e avaliações individuais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

B- QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 

VALORIZAÇÃO DOS 

SERVIDO 

READAPTADOS 

Valorizar e oportunizar os 

servidores readaptados na 

Escola Parque 

Podemos atender até 08(oito) 

servidores readaptados, 

temos necessidades destes 

servidores nas seguintes 

funções: Biblioteca: dois 

servidores (matutino e 

vespertino); Organização da 

Merenda Escolar: seis 

servidores (matutino e 

vespertino); Laboratório de 

informática: dois servidores 

(matutino e vespertino); 

Apoio à direção: um servidor 

(matutino e vespertino). 

Equipe gestora. Ao longo do processo 

através da inserção e 

adaptação dos 

trabalhadores às funções. 

RECREIO 

MONITORADO 

Será desenvolvido visando 

melhor aproveitamento do 

horário do recreio, no total de 

20 minutos diários, buscando a 

preservação da integridade 

Monitorar o recreio, dividir os 

espaços e estações 

realizando um revezamento 

dos espaços. Separar em 

dois pátios os estudantes. 

Equipe gestora, 

professores, educadores 

sociais voluntários. 

Ao longo do processo, 

avaliando as adequações. 



 

física de nossos alunos e 

aproveitando melhor o tempo 

do aluno na escola. 

LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA 

Oportunizar aos alunos o 

contato com a informática, 

contribuindo para que 

desenvolva os conhecimentos 

tecnológicos, visando à 

melhoria da qualidade do 

ensino. 

A Escola Parque implanta a 

sala de informática, com 

atividades que preparem os 

alunos para o aprendizado 

das áreas oferecidas, por 

meio da informática. 

Professores readaptados. Trabalho dos estudantes 

BIBLIOTECA 

MONTEIRO LOBATO 

Oferecer espaços variados para 

que os alunos possam ter 

contato com as mais diversas 

expressões da língua, 

oportunizando contato com 

obras literárias nacionais, 

internacionais e de autores 

locais 

Permitir que a leitura seja um 

ato de lazer e informação 

prazeroso. Oferecer literatura 

para ser lida em ambientes 

formais e não formais (mesas 

em grupo, individuais, 

banquinhos, almofadas, 

tapetes e outros) em várias 

modalidades: leitura 

individual, leitura ao ar livre, 

grupos de leitura e outros. 

Professoras readaptadas. Ao longo do ano letivo. 

PROJETO COPA 

AMÉRICA  DAS 

ESCOLAS PARQUES 

Possibilitar aos estudantes dos 5º 

anos frequentadores das Escolas 

Parques da Rede Integradora de 

Educação Integral da Regional 

Plano Piloto, a participação em um 

torneio esportivo de caráter social, 

- Participação dos estudantes 

dos 5º anos frequentadores da 

Educação Integral das Escolas 

Parque no torneio esportivo; 

- Integração das equipes das 

Escolas Parque para elaboração 

SEEDF, Secretaria de esporte 

e turismo, professores e 

equipe gestora das cinco 

Escolas Parques da Rede 

Integradora. 

Durante o ano letivo 



 

gratuito e sem fins lucrativos, onde 

ocorra a participação da equipe 

gestora, professores e estudantes, 

possibilitando visita e jogos na 

arena do Estádio Nacional de 

Brasília, por meio da integração 

entre Secretaria de Educação e 

Secretaria de Esporte e Turismo. 

da estrutura do torneio; 

- Trabalho interdisciplinar com 

vistas a inserção de aspectos 

culturais dos países 

participantes nos conteúdos 

escolares; 

- Visita e conservação da 

Arena do Estádio Nacional de 

Brasília; 

- Desenvolvimento das 

relações interpessoais e respeito 

por meio do esporte; 

- Proporcionar a interrelação 

entre Secretaria de Educação e 

Secretaria de Esporte e Turismo 

para a realização do evento. 

PROJETO 

ASSEMBLÉIAS 

ESCOLARES 

O projeto se pautará nos conceitos 

relacionados à temática da 

democracia, da cultura de paz, 

provocando um diálogo sobre 

assembleias escolares e seus 

efeitos no contexto escolar.  

Através da sensibilização do 

corpo docente, trabalharemos os 

conflitos que acontecem na 

escola, sobre a ótica da 

mediação social, tendo como 

atividade principal as 

assembleias em sala de aula 

escutando e dialogando com os 

alunos, fazendo com que os 

mesmos se sintam parte do 

processo, pensem e ajam 

criticamente desde a infância 

sobre suas ações. 

Equipe gestora, pais e 

professores. 

Durante o ano letivo. 

MEDIAÇÃO DE Implementar a mediação social 

dos conflitos no espaço escolar, 

1) Formação dos segmentos 

escolares em educação em 

EAPE, Equipe gestora, e 

professores. 

Durante o ano letivo. 



 

CONFLITOS promovendo uma cultura de paz 

e educação em e para os direitos 

humanos, no contexto da 

educação integral na Escola 

Parque 313/314 Sul. 

 

direitos humanos e mediação de 

conflitos no contexto escolar. 2) 

Estudar os conceitos de 

educação em direitos humanos, 

educação para a paz,conflito 

,violência e a metodologia da 

mediação coletiva.  

3) Criar o Núcleo de mediação 

da Escola Parque. 

VISITA GUIADA-

COZINHA/REFEITÓRIO 

Realizar as visitas à cozinha, ao 

refeitório e depósito de alimentos. 

Conhecer o preparo dos 

alimentos, a higienização no 

preparo e manuseio, e o local 

onde são realizados. 

Desmistificar a origem dos 

alimentos servidos na escola. 

Favorecer melhora na relação 

interpessoal entre os 

funcionários da cozinha/refeitório 

com os alunos e vice-versa. 

Aspectos a serem trabalhados é 

a Higiene com o preparo e o 

manuseio dos alimentos, origem 

dos alimentos (não enlatados), 

relações interpessoais 

(merendeiras - alunos - 

merendeiras). 

Equipe gestora, merendeira, 

chefe administrativo. 

Durante o ano letivo. 

BULLYING!AQUI NÃO! Trabalhar o Bullying com os 

estudantes 

Após observação de situações 

de bullying entre os alunos 

dessa escola, tornou-se 

necessário um trabalho que 

abordasse a temática do 

Equipe gestora, professores Ao longo do ano letivo, após os 

encontros 



 

bullying, bem como que a 

promoção da prática reflexiva, 

que desenvolvesse o respeito 

entre os pares e uma 

valorização da cultura da paz. 

Por se tratar de uma escola 

inclusiva, onde atendemos em 

classes regulares alunos com 

diversas necessidades 

educacionais, é importante 

trabalharmos a aceitação das 

diferenças pessoais, e que 

defendamos uma convivência 

plena, autônoma e livre de 

Bullying. 

FORMAÇÃO DE 

PLATÉIA 

A proposta fortalecer o elo e criar 

uma interseção sistemática entre 

ação educativa e ação artística, 

convidando o público escolar a 

vivenciar espetáculos cênicos 

(teatro, dança, musical e de rua) e 

depreender dessa vivência novos 

saberes e diferentes referências 

estéticas, o que contribui para o 

seu aperfeiçoamento ético e 

cultural. 

Nesta proposta, considera-se 

formação de plateia o processo de 

sensibilização, integração e 

compreensão dos estudantes e 

educadores frente ao universo da 

Apresentações de diversas 

manifestações de artes e 

educação física, esporte, visitas 

guiadas. 

 

Equipe gestora, professores. Ao longo do ano letivo, após os 

encontros. 



 

produção artística ao longo da vida. 

 

 

 

PROMOÇÃO À SAÚDE 

”EDUCAR PARA BEM 

VIVER” 

Estimular o desenvolvimento de 

práticas metodológicas e atividades 

com estudantes, pais e familiares 

em parceria com o corpo de 

professores da escola, visando à 

mudança e a incorporação de 

hábitos alimentares saudáveis, 

promover, de forma competente, o 

acesso à informação, 

incrementando o conhecimento 

para o autocuidado e, ainda, o 

contato e a experimentação de 

alimentos que sejam de fácil 

acesso e preparo simultaneamente 

saudáveis e agradáveis aos 

sentidos, proporcionando prazer e 

respeitando a cultura dos 

indivíduos e de seu grupo social. 

- Enriquecer o currículo escolar 

com atividades práticas e 

teóricas na exploração do tema 

transversal “Saúde e Qualidade 

de Vida”; 

- Contribuir para a formação 

integral dos alunos, melhorando 

assim os índices de educação e 

de saúde de nossa comunidade; 

- Incentivar aos alunos a adoção 

de posturas e hábitos que 

valorizem uma vida saudável, 

seja em casa ou na Escola; 

- Promover a cultura de paz nas 

unidades escolares através de 

diversas atividades e ações para 

construir um ambiente sadio e 

solidário, sem violência e 

acidentes; 

- Fortalecer o enfrentamento das 

vulnerabilidades, no campo da 

saúde, que possam 

comprometer o pleno 

desenvolvimento escolar 

Professores e equipe gestora Ao longo do ano letivo, após os 

encontros, atividades e 

palestras 

HORTA ESCOLAR Levar os alunos ao 

conhecimento de espaços 

Trabalhar a importância do 

cultivo da horta escolar;  

Professores  Ao longo do ano. 



 

informais de ensino, 

trabalhando a importância do 

cultivo orgânico, estimulando o 

hábito por alimentos mais 

saudáveis e o trabalho em 

equipe. 

 

Identificar o tipo de cultivo 

de cada vegetal que será 

cultivado;  

Mostrar as vantagens 

econômicas e da saúde que 

se pode alcançar no âmbito 

familiar com o cultivo da 

horta;  

Identificar conteúdos que 

podem ser abordados na 

horta como sala de aula. 

 

ART&TECNOLOGIA Garantir o efetivo uso do 

laboratório de informática da 

Escola Parque 313/314 Sul. 

Serão abordados conteúdos de 

arte voltados ao Desenho, 

técnicas de desenho vetorial, 

rastreamento de imagem, 

edição de imagens, teoria da 

cor, modos de cores, sistemas 

de impressão, tipos de 

imagens, tipos de arquivos. 

 

Exercitar o desenho vetorial 

por meio de ferramentas 

tecnológicas; 

Exercitar a edição de 

imagens por meio de 

ferramentas tecnológicas; 

Confeccionar materiais para 

a escola, com finalidade de 

comunicar eventos internos. 

Por meio de aulas 

teóricas-práticas, serão 

apresentados e trabalhados 

os conteúdos programáticos, 

voltados à informática. A 

Professora de artes com 

habilidade em informática 

Ao longo do ano letivo, após 

os encontros. 



 

prática das experiências das 

técnicas apresentadas, será 

assistida, possibilitando ao 

alunado um desenvolvimento 

contínuo dos conteúdos 

abordados. As aulas serão 

em sua maioria no ambiente 

do Laboratório de 

Informática. 

PROJETO DE DANÇA Conscientizar profundamente o 

que seja esquema corporal, em 

movimento. Com o intuito de 

desenvolver e aprimorar a 

percepção justa das formas, do 

espaço e do tempo, ou seja, 

dar-se conta do como, onde e 

quando se sucedem as 

modificações corporais. 

Inserir movimento significando 

percebê-lo, incorporá-lo, 

conhecê-lo tanto através dos 

movimentos como dos 

sentimentos, ou seja, de como 

ele acontece. 

Proporcionar e Incentivar a 

dança como meio a ajudar na 

sensibilização, recuperação, 

interação e socialização de 

comportamentos e atitudes.  

Trabalhar técnicas de balé 

clássico e Jazz, ritmo, 

postura e coreografia, bem 

como preparar para 

apresentações em público. 

Trabalhar com a dança 

visando como eixo principal o 

desenvolvimento da 

linguagem corporal das 

crianças através das 

atividades aplicadas e da 

apresentação de uma 

coreografia. 

Equipe gestora e 

professora de balé 

Ao longo do ano e durante 

as apresentações. 
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15. ANEXOS 

 

 

 



 

Questionários de Avaliação dos estudantes e pais 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

ESCOLA PARQUE 313/314 SUL  

  

Prezado(a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos pais/responsáveis e conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. Em cada questão, marque 

apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino aprendizagem vivenciados por seu(a) filho(a). Os dados serão tratados de 

modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

1. Grau de parentesco com o(a) estudante:  

( ) Pai.                      ( ) Mãe. 

( ) Padrasto.             ( ) Madrasta. 

(     ) Outro: ____________________________ 

2. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino.       ( ) Feminino. 

3. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 29 anos.  

( ) De 30 a 40 anos. ( ) De 41 a 50 anos.      

 ( )  De 51 a 60 anos.  ( ) + 61 anos. 

  4. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até R$ 1.245,00. 

9. Qual tipo de moradia que você vive: 

(    ) Casa.   (    ) Apartamento. 

(    ) Própria. (    ) Alugada. (    ) Cedida.10. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, um. 

10. Na sua casa tem quartos para dormir? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois. 

11. Na sua casa tem computador? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, um.  

12. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu 
ou teatro? 

( ) Nenhuma.         ( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. ( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

13. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

( ) Entretenimento (novela, prog. de auditório, filmes) 

( ) Esporte.        ( ) Jornais. 



 

( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 

( ) Mais de R$ 12.450,00. 

6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 

(     ) Nenhuma escolaridade. 

(     ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

(     ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

(     ) Ensino médio. (     ) Ensino superior. 

 (     ) A família não possui um homem responsável. 

7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável na família? 

(     ) Nenhuma escolaridade. 

(     ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

(     ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

(     ) Ensino médio. (     ) Ensino superior 

8. Em que Região Administrativa você mora? 

____________________________ 

(      ) Outro _____________________ 

14. Quanto tempo efetivamente, fora horas de sono e escola, seu filho convive com a 
família por dia: 

( ) ________________________ 

15. Quantos membros ao total compõem sua família e moram juntos: 

 ( ) dois.              (     )   Três ou quatro.  

( ) Cinco ou seis. ( ) Mais de seis. 

16. Quantos filhos a família possui: 

(    )  um.           ( ) dois.      (    )   Três ou quatro.  

( ) Cinco ou seis. ( ) Mais de seis. 

17. Qual o meio de transporte que você utiliza para levar seu filho à escola?  

(    ) A pé. 

(    ) Ônibus. (    ) Carro. 

 (    ) Bicicleta. (    ) Outro: ______________________ 

 

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

 

 BOM/ BOA REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda/Amoço    

Limpeza e Higiene    



 

Segurança    

Transporte    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre estudantes    

Relacionamento entre professores e alunos    

Relacionamento entre alunos e direção    

 

 

Agradecemos sua participação! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prestação  Contas Anual – Ano Base 2019 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICES  

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2019 

 
 

CRE:Plano Piloto/ Cruzeiro 

Unidade Escolar:                     Escola Parque 313/314 Sul                                               Telefone: 39012630 

Orientador(a) Educacional:     Gracianni Guimarães Nunes   O.Costa                          Matrícula:236917-6 

E-mail: gracigabi@hotmail.com                                                                                          Celular: 61 982261532 

Turno(s) de atendimento: 20h/20h 

 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

A Escola Parque 313/314 Sul, trabalha em complementação às Escolas Classe 114 e 410 Sul e a Escola Classe 08 do Cruzeiro, no Regime de Educação Integral oferecendo 

as disciplinas de Artes (cênicas, visuais e plástica), Educação Física e Música.  

Oferece ainda o espaço do almoço e do descanso, bem como o lanche e o momento da higienização. No período matutino, recebemos a EC 410 Sul que é polo em Educação 

Inclusiva, atendemos nesse turno em grande quantidade alunos com deficiência e Transtornos funcionais No geral, no turno matutino poucos alunos moram próximo a Escola, sua 

maioria vem das regiões do Paranoá e Itapoã.  

No período da tarde os alunos são originários da Escola Classe 08 do Cruzeiro, que por sua vez são filhos de pessoas que moram ao redor da escola, da Região 



 

Administrativa da Estrutural e de cidades do entorno.   

  

Estudantes Matutino 

Escola Grupo Quantitativo de estudantes ANEE 

114 SUL – 1° Ano C 1 14 - 

114 SUL – 2° Ano C 2 17 TDAH(01 estudante) 

114 SUL – 4° Ano C 3 11 DPAC(01 estudante) 

114 SUL – 5° Ano B 4 17 

TDAH(01 estudante) 

DPAC(01 estudante) 

TGD (01 estudante) 

OUTRAS (01 estudante) 

114 SUL – 1° Ano C 5 14 - 

114 SUL – 2° Ano C/ D 6 17 TDAH(01 estudante) 

114 SUL – 3° Ano B 7 17 TDAH(01 estudante) 

114 SUL – 5° Ano C 8 16 

TDAH(01 estudante) 

TDAH/DPAC(01 estudante) 

TGD/DA(01 estudante) 

410 SUL – 1° Ano B 9 15 - 

114 SUL – 2° Ano D/E 10 16 - 

114 SUL – 3° Ano B 11 14 TDAH(01 estudante 

114 SUL – 4° Ano C 12 12 TDAH/DPAC(01 estudante) 

410 SUL – 1° Ano B 13 12 - 

410 SUL – 2° Ano B 14 17 - 



 

410 SUL – 5° Ano B/C 15 17 
DI(01 estudante) 

DV(02 estudantes) 

410 SUL – 5° Ano C 16 18 DI/DPAC (01 estudante) 

114/410 SUL – 2° Ano B/C/D 17 15 - 

410 SUL – 3° Ano C 18 13 S.DOWN (01 estudante) 

410 SUL – 3° Ano C 19 12 DV(01 estudante) 

410 SUL – 4° Ano C 20 18 DV(02 estudantes) 

Estudantes vespertino  

Escola Grupo Quantitativo ANEE 

08 DO CRUZEIRO 1° ANO A 1 16 - 

08 DO CRUZEIRO 2° ANO A/D 2 18 DI/S.DOWN (01 estudante) 

08 DO CRUZEIRO 3° ANO A 3 15 - 

08 DO CRUZEIRO 4° ANO A 4 17 
DI(01 estudante) 

TDAH (01 estudante) 

08 DO CRUZEIRO 2° ANO B/C 5 19 - 

08 DO CRUZEIRO 3° ANO A/B 6 15 TDAH (01 estudante) 

08 DO CRUZEIRO 4° ANO A/B 7 20 - 

08 DO CRUZEIRO 5° ANO A/B 8 25 TDAH (01 estudante) 

08 DO CRUZEIRO 1° ANO B/C 9 16 - 

08 DO CRUZEIRO 2° ANO B/C 10 20 - 

08 DO CRUZEIRO 3° ANO B 11 15 - 



 

08 DO CRUZEIRO 5° ANO B/C 12 24 DPAC(01 estudante) 

08 DO CRUZEIRO 1° ANO A/B 13 14 - 

08 DO CRUZEIRO 2° ANO C/D 14 18 - 

08 DO CRUZEIRO 3° ANO B/C 15 16 - 

08 DO CRUZEIRO 4° ANO B/C 16 18 - 

08 DO CRUZEIRO 2° ANO D 17 19 - 

08 DO CRUZEIRO 3° ANO C 18 16 - 

08 DO CRUZEIRO 4° ANO C 19 18 - 

08 DO CRUZEIRO 5° ANO B/C 20 24 DI (01 estudante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 

 Promover formação em mediação para todos os segmentos escolares (corpo docente, discente, demais servidores e pais/ou responsáveis) 

 Participar da construção do projeto político-pedagógico 

 Participar e ajudar na coordenação do conselho de classe 

 Planejar em conjunto com a equipe gestora e docentes as ações entre a Escola Parque e da Rede Integradora 

Projetos ofertados pela escola que constam com a parceria do 

Soe:  

 Promoção a saúde 

 Formação de platéia 

 Mediação de conflitos 

 Bullying, aqui não! 

 Eu crio um mundo melhor 

 

Levantamento coletivo de demandas e desafios: 

 Construção  e articulação em rede 

 Horário do almoço e descanso 

 Horário livre para brincadeira 

 Coordenações conjuntas com as escolas da Rede 

Integradoras. 

 



 

 Participar da organização das turmas 

 Planejar e participar dos momentos de avaliações institucionais 

 Organizar as demandas e prioridades das atividades relacionadas à integração dos estudantes 

 Organizar as demandas e prioridades das atividades relacionadas à integração dos docentes da Escola Parque e da Rede Integradora 

 Atender individualmente docentes,discentes e comunidade nas suas necessidades, buscando os devidos encaminhamentos 

 Organizar, junto à equipe gestora, a rede social da escola visando uma comunicação efetiva entre UEs, comunidade escolar e parcerias 

 Promover encontros mensais com os pais e/ou responsáveis pelo aluno para fortalecimento da parceria necessária para o desenvolvimento dos 

estudantes e do relacionamento família/escola 

 

  

 

 



 

 

Justificativa 

 

DIMENSÕES 
DA ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Ações junto 
ao corpo 
discente e 
docente. 

 

 (Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

Meta 1. 

Estratégia  

1.21 – Promover 
a igualdade de 
oportunidades 
educacionais 
entre as crianças 
de diferentes 
classes sociais, 
territórios 
geográficos e 
etnias, 
expandindo o 
acesso aos bens 
culturais. 

 

 

 

Objetivos 
concernentes ao 
plano de ação: 

Atender 
individual e 
coletivamente 
alunos, pais e 
professores nas 
questões que 
envolvem a 
aprendizagem e 
suas nuances. 

Acompanhar 
pais e 
professores que 
tenham filhos e 
alunos 
atendidos pelos 
serviços da 
SEDF: SEAA, 
SAA e Sala de 
Recursos. 

Participar da 
organização do 
PPP da escola, 
conselhos de 

Ações cabíveis a 
todas estratégias 
relacionadas ao corpo 
discente e docente: 

1- Atendimento 
individualizado. 

 

2- Promoção de 
palestras, formação 
com professores e 
alunos, oficinas sobre 
os temas pertinentes. 

3- Acompanhar 
atividades extra-
classe. 

 

4- Aplicação de 
projetos aos alunos e 
professores.  

 

Pedagogo-
Orientador 
Educacional 

Equipe Gestora 

Conselho Tutelar – 
Quando acionado 

Unidade de Saúde 
Básia -01 Asa Sul – 
Conforme convite e 
disponibilidade 

Convidados 
voluntários 

 

Cronograma 
correspondente a 
todas ações 
promovidas pelo 
SOE. 

Os atendimentos 
individuais de 
alunos e pais, 
ocorrerão sempre 
que necessário, 
no horário de 
atendimento do 
SOE. 

As ações junto a 
Unidade de 
Ensino, referente 
aos professores, 
acontecerão nas 
Coordenações 
coletivas, 
preferencialmente 
nas quartas-feira, 
durante o ano 
letivo. 

As propostas de 
ação em conjunto 

Avaliações 
correspondentes a todas 
ações promovidas pelo 
Soe. 

Os professores registrarão 
suas considerações em 
instrumento construído 
para verificar: 

-relevância do conteúdo de 
formação; 

-estratégia utilizada; 

-organização do 
tempo/espaço; 

-material de apoio 
disponibilizado. 

Os alunos serão avaliados 
conforme registros 
individuais e participação 
nas atividades propostas, 
pela formação de equipes 
e pela boa conviência. 

 

 



 

Meta 2 

Estratégia  

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. 

2.26 – Ampliar 
atividades 
extracurriculares 
de incentivo aos 
estudantes e de 
estímulo a 
habilidades. 

2.35 – Fomentar 
ações 
pedagógicas que 
promovam a 
transição entre as 
etapas da 
educação básica 

classe, reunião 
de pais, projetos 
e avaliações. 

Trabalhar em 
parceria com as 
Escolas Classes 
da Rede 
Integradoras 
que participam 
da Educação 
Integral. 

Construir rede 
social com a 
comunidade 
escolar. 

 

 

5- Acompanhamento 
e encaminhamento 
para setores internos 
ou externos 
necessários para seu 
pleno 
desenvolvimento. 

6- Formação por 
intermedio da 
Regional de Ensino . 
Repasse das 
informações a gestão, 
corpo docente e 
alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acontecerão 
durante o ano 
letivo, de acordo 
com a 
disponibilidade 
dos 
colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e as fases do 
ensino 
fundamental e 
que gerem 
debates e 
avaliações entre 
os profissionais 
da educação 
sobre a 
organização 
escolar em ciclos 
e a organização 
do trabalho 
pedagógico, 
buscando 
melhorar a 
qualidade da 
educação.  

2.45 – 
Aperfeiçoar a 
organização em 
fóruns local, 
regional e central 
como mecanismo 
de diálogo e 
articulação entre 
as instâncias, 
fortalecendo, 
assim, a “Rede 
de 
Aprendizagens” 
do Distrito 
Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.46 – Apoiar 
ações de 
enfrentamento à 
discriminação, ao 
preconceito e à 
violência, visando 
ao 
estabelecimento 
de condições 
adequadas para 
o sucesso 
educacional dos 
educandos com 
deficiência, 
transtorno global 
do desenvolvi-
mento e altas 
habilidades ou 
superdotação em 
colaboração com 
as famílias e com 
órgãos públicos 
de assistência 
social, saúde e 
proteção à 
infância, à 
adolescência e à 
juventude. 

2.47 – Fortalecer 

os programas de 

saúde bucal e de 

acuidade visual 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

nas escolas. 

Ações no 
âmbito 
Institucional 

 

Meta 2 

Estratégia 

 

     

2.14 – 
Reorganizar, por 
meio de amplo 

 Ações cabíveis a 
todas estratégias 
relacionadas no 

   



 

debate com os 
profissionais da 
educação, o 
trabalho 
pedagógico, 
buscando 
melhorar a 
qualidade da 
educação. 

2.22 – Fomentar 
políticas de 
promoção de 
cultura de direitos 
humanos no 
ensino 
fundamental, 
pautada na 
democratização 
das relações e na 
convivência 
saudável com 
toda a 
comunidade 
escolar.  

2.23 – Promover 
ações de 
prevenção e 
enfrentamento à 
medicalização 
indevida da e as 
fases do ensino 
fundamental e 
que gerem 

âmbito institucional : 

 

1- Palestras, 
discussões sobre 
temas pertinentes. 

2- Encaminhamentos 
para profissionais 
externos . 

3- Atendimentos a 
alunos, pais e 
profissionais que 
acompanham 
individualmente os 
alunos. 

4- Participação em 
encontros promovidos 
pela Regional de 
Ensino,Coordenações 
coletivas na Unidade 
de ensino. 

 

 



 

debates e 
avaliações entre 
os profissionais 
da educação 
sobre a 
organização 
escolar em ciclos 
e a organização 
do trabalho 
pedagógico, 
buscando 
melhorar a 
qualidade da 
educação.  

2.45 – 
Aperfeiçoar a 
organização em 
fóruns local, 
regional e central 
como mecanismo 
de diálogo e 
articulação entre 
as instâncias, 
fortalecendo, 
assim, a “Rede 
de 
Aprendizagens” 
do Distrito 
Federal. 

2.46 – Assegurar 
que a educação  
das relações 
étnico-raciais e a 



 

educação 
patrimonial sejam 
contempladas 
conforme 
estabelecem o 
art. 26-A da LDB 
(Leis federais nº 
10.639, de 2003, 
e nº 11.645, de 
2008), o Parecer 
CNE/CP 
003/2004 – 
Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais para a 
Educação das 
relações Étnico-
Raciais e para 
Ensino de 
História e Cultura 
Afro-Brasileira e 
Africana; e a Lei 
nº 4.920, de 
2012. 

2.48 – Ofertar 
política de 
formação na área 
de educação em 
direitos humanos 
e diversidade. 

Meta 4 

4.3 – Promover a 



 

articulação 
pedagógica em 
rede, envolvendo 
o atendimento no 
ensino regular na 
modalidade da 
educação 
especial na 
perspectiva da 
educação 
inclusiva. 

Meta 7 

7.11 – Garantir, 
nos currículos 
escolares, 
conteúdos sobre 
a história e as 
culturas afro-
brasileira e 
indígenas e 
implementar 
ações 
educacionais, nos 
termos das Leis 
Federais nº 
10.639, de 9 de 
janeiro de 2003, e 
nº 11.645, de 10 
de março de 
2008, e 
assegurar que a 
educação das 
relações étnico-



 

raciais e a 
educação 
patrimonial sejam 
contempladas. 

7.16 – 
Estabelecer 
ações efetivas, 
especificamente 
voltadas a 
promoção, 
prevenção, 
atenção e 
atendimento à 
saúde e à 
integridade física, 
mental e 
emocional dos 
profissionais da 
educação, como 
condição para a 
melhoria da 
qualidade 
educacional 

7.29 – 

Garantir meios e 

instrumentos de 

multiplicação dos 

bons projetos 

desenvolvidos pelos 

profissionais de 

educação da rede 



 

pública de ensino, 

valorizando estes 

profissionais e 

fortalecendo a 

qualidade da 

educação. 

 

Ações junto a 
família 

 

Meta 2  

2.56 – 

Articular escola, 

família e comunidade 

com os conselhos 

escolares, os 

conselhos de defesa 

dos direitos de 

crianças e 

adolescentes, as 

entidades religiosas 

e congêneres, com 

vistas ao combate ao 

trabalho infantil em 

todo o Distrito 

Federal. 

Meta 7 

7.29 – Garantir 

 Ações cabíveis a 
todas estratégias 
relacionadas a 
família: 

1- Atendimento 
individualizado, 
palestras , cursos , 
oficinas, Apm, 
Acompanhamento e 
encaminhamento 
para setores internos 
ou externos 
necessários para o 
pleno 
desenvolvimento do 
aluno. 

2- Acompanhamento 
dos pais que tenham 
filhos atendidos pelos 
serviços da SEDF: 
SEAA, SAA e Sala de 
Recursos. 

 

   



 

meios e 
instrumentos de 
multiplicação dos 
bons projetos 
desenvolvidos 
pelos 
profissionais de 
educação da rede 
pública de 
ensino, 
valorizando estes 
profissionais e 
fortalecendo a 
qualidade da 
educação. 

 



 

Ações Junto a 
rede social 

 

 

Meta 2 

Estratégia 

2.17 – Promover e 
fortalecer, em 
articulação com os 
demais órgãos da 
rede de proteção 
social, políticas de 
promoção da 
saúde integral das 
crianças e dos 
adolescentes 
matriculados no 
ensino 
fundamental, 
considerando sua 

condição peculiar 
de 
desenvolvimento e 
as especificidades 
de cada sujeito. 

2.18 – Fortalecer, 
em articulação com 
os demais órgãos 
da rede de 
proteção social, o 
acompanhamento 
e monitoramento 
do acesso e da 
permanência das 
crianças e dos 
adolescentes 
matriculados no 

 Ações cabíveis a 
todas estratégias 
relacionadas a rede: 

1-Articulação com o 
conselho tutelar. 

2- Parceria com a 
Polícia militar, 
Bombeiro Militar. 

3- Parcerias com as 
Escolas Classes Da 
Rede Integradora: Ec 
114 Sul, EC 410 Sul e 
Ec 08 do Cruzeiro. 

4- Encaminhamento 
para setores externos 
necessários para o 
pleno 
desenvolvimento do 
aluno. 

5- Apoio e 
acompanhamento ao 
SEAA, SAA, Sala de 
Recursos no 
desenvolvimento de 
suas atribuições. 

 

   



 

ensino 
fundamental, 
priorizando as 
populações em 
peculiar situação 
de risco e ou 
vulnerabilidade. 

2.23 – Promover 
ações de 
prevenção e 
enfrentamento à 
medicalização 
indevida da 
educação e da 
sociedade, buscan-
do entender e 
intervir em 
diferentes fatores 
sociais, políticos, 
econômicos, 
pedagógicos e 
psicológicos que 
impliquem 
sofrimento de 
estudantes e 
profissionais da 
educação.  

2.56 – Articular 
escola, família e 
comunidade com 
os conselhos 
escolares, os 
conselhos de 
defesa dos direitos 
de crianças e 
adolescentes, as 



 

entidades 
religiosas e 
congêneres, com 
vistas ao combate 
ao trabalho infantil 
em todo o Distrito 
Federal.  

Meta 4 

4.3 – Promover a 

articulação 
pedagógica em 
rede, envolvendo o 
atendimento no 
ensino regular na 
modalidade da 
educação especial 
na perspectiva da 
educação inclusiva.  

 

Meta 7 

7.7 – Garantir 
políticas de 
combate à 
violência na escola, 
inclusive pelo 
desenvolvimento 
de ações 
destinadas à for-
mação dos 
profissionais de 
educação para 



 

detecção dos 
sinais de suas 
causas, como a 
violência doméstica 
e sexual, 
favorecendo a 

adoção das 
providências 
adequadas para 
promover a 
construção da 
cultura de paz e 
um ambiente 
escolar dotado de 
segurança para a 
comunidade. 

 

7.11 – Garantir, 
nos currículos 
escolares, 
conteúdos sobre a 
história e as 
culturas afro-
brasileira e 
contempladas.  

7.29 – 

Garantir meios e 

instrumentos de 

multiplicação dos 

bons projetos 



 

desenvolvidos 

pelos profissionais 

de educação da 

rede pública de 

ensino, valorizando 

estes profissionais 

e fortalecendo a 

qualidade da 

educação. 

7.30 – 

Fortalecer os 

programas de 

saúde bucal e de 

acuidade visual 

nas escolas. 

 

 

 

 
 



 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

TEMÁTICAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS ENVOLVIDOS PERÍODO PARCEIROS 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA 

O.E 

DESENVOLVIDA 

 

Educação inclusiva 

Folder informativo para docentes 

Sensibilização com corpo docente 

Sensibilização com o corpo discente 

 

Famílias 

Professores 

 

Bimestral 

 

Equipe gestora 

Pedagoga 

Ação junto as 

famílias e 

professores 

Ação junto aos 

estudantes e em 

rede 

Atendimento 

individualizado 

(Ações de 

acolhimento e 

encaminhamento) 

Conversas individuais e/ou em grupos 

Reuniões articuladas com a escola classe 

Reuniões articuladas com o conselho tutelar 

Estudantes 

Famílias 

Professores 

Diário 

Equipe gestora 

Pedagoga 

Equipe das E C da Rede 

Integradora 

Conselho tutelar Brasília I- Asa sul 

Ação junto aos 

estudantes 

Ação junto às 

famílias e 

professores 

Assembléias 

escolares 
Palestras  

Reuniões coletivas 

Estudantes 

Professores 
Quinzenal 

Equipe gestora 

Pedagoga 

Ação junto aos 

estudantes 

Ação junto aos  

professores 

Bullying /Cyberbullying 
Folder informativo para os discentes 

Palestras 
Estudantes Semestral 

Equipe gestora 

Pedagoga 

Ação junto aos 

estudantes 

Saúde/ alimentação 

Visita guiada a cozinha 

Alimentação saudável 

Higiene Bucal/ corporal 

Estudantes Semanal 
Equipe gestora  

Pedagoga 
 

Escola/Família Projeto “eu crio um mundo melhor” 
Pais e/ou 

responsáveis 
Mensal 

Equipe Gestora 

Pedagoga 

Convidados externos 

Conselho tutelar  

Ação junto aos pais 

e /ou responsáveis 



 

Mediação de conflitos Formação de todos os segmentos da escola 

Professores 

Estudantes 

Comunidade 

servidores 

Semanal / Anual 

Equipe gestora 

EAPE 

Núcleo de Estudos para a paz e os 

direitos humanos NEP/UnB 

Ação junto às 

famílias e 

professores 

Ação junto aos 

estudantes e em 

rede 

 

Cronograma Mensal - ANO 2019 

AÇÕES JUNTO AO CORPO DISCENTE 

Ações cabíveis a todas estratégias relacionadas ao corpo 
discente e docente: 

FEV MAR ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGO SET OUT NOV DEZ 

1- Atendimento individualizado. X X X X X X X X X X X 

2- Promoção de palestras, formação com professores e alunos, oficinas sobre 
os temas pertinentes. 

X X X X X 
 

X X X X 
 

3- Acompanhar atividades extra-classe. X X X X X 
 

X X X X 
 

4- Aplicação de projetos aos alunos e professores. 
 

X X X X 
 

X X X X 
 

5- Acompanhamento e encaminhamento para setores internos ou externos 
necessários para seu pleno desenvolvimento. 

X X X X X 
 

X X X X X 

6- Formação por intermedio da Regional de Ensino. Repasse das informações a 
gestão , corpo docente e alunos. 

X X X X X X X X X X X 

AÇÕES NO ÂMBITO INSTITUCIONAL 
Ações cabíveis a todas estratégias relacionadas no âmbito institucional : 

FEV MAR ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGO SET OUT NOV DEZ 

1- Palestras, discussões sobre temas pertinentes. 
  

X X X X 
     

2- Encaminhamentos para profissionais externos . X X X X X X X X X X X 

3- Agendamentos e Atendimentos a alunos, pais e profissionais que 
acompanham individualmente os alunos. 

X X X X X X X X X X X 



 

4- Participação em encontros promovidos pela Regional de 
Ensino,Coordenações coletivas na Unidade de ensino. 

X X X X X X X X X X X 

AÇÕES JUNTO A FAMÍLIA  
Ações cabíveis a todas estratégias relacionadas a família: 

FEV MAR ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGO SET OUT NOV DEZ 

1- Atendimento individualizado, palestras , cursos , oficinas, Apm, 
Acompanhamento e encaminhamento para setores internos ou externos 
necessários para o pleno desenvolvimento do aluno. 

  
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 

2- Acompanhamento dos pais que tenham filhos atendidos pelos serviços da 
SEDF: SEAA, SAA e Sala de Recursos. 

X X X X X X X X X X X 

AÇÕES JUNTO A REDE SOCIAL 
Ações cabíveis a todas estratégias relacionadas a rede: 

FEV    MAR      ABRIL     MAIO      JUNHO     JULHO AGO      SET     OUT        NOV       DEZ 

1-Articulação com o conselho tutelar. X X X X X X X X X X X 

2- Parceria com a Polícia militar, Bombeiro Militar. 
  

X X X 
 

X X X 
  

3- Parcerias com as Escolas Classes da Rede Integradora: Ec 114 Sul, EC 410 
Sul e Ec 08 do Cruzeiro. 

X X X X X X X X X X X 

4- Encaminhamento para setores externos necessários para o pleno 
desenvolvimento do aluno. 

X X X X X X X X X X X 

5- Apoio e acompanhamento ao SEAA, SAA, Sala de Recursos no 
desenvolvimento de suas atribuições. 

X X X X X X X X X X X 

 
 

Data: ____/____/_____ 
 

           
               

 
 

_________________________________________ 
Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula 

Assinatura com carimbo 

 
 

______________________________________ 
Gestor/ matrícula  

Assinatura com carimbo 
 

OBSERVAÇÃO:  incluir como anexos os projetos elaborados e desenvolvidos pela Orientação Educacional 



 

Anexos 

Projeto – Mediação de conflitos na Escola Parque 313/314 sul 

Objetivo Geral  

Implementar a mediação social dos conflitos no espaço escolar, promovendo uma cultura de paz e educação em e para os direitos humanos, no contexto da 

educação integral na Escola Parque 313/314 Sul. 

Objetivos específicos 

1)      Formação dos segmentos escolares em educação em direitos humanos e mediação de conflitos no contexto escolar.   

 2)      Estudar os conceitos de educação em direitos humanos, educação para a paz,conflito ,violência e a metodologia da mediação coletiva.  

3)      Criar o Núcleo de mediação da Escola Parque. 

Mediação Social Coletiva na Escola Parque 313/314 Sul -  Estudantes 

 



 

 
Módulo 1 – Mediação Social – Mediação coletiva: 

 

1. Mediação Social: Educar para a paz e os Direitos Humanos/ Encontros:15/04/2019 e 22/04/2019 

 

2. Conflito /Encontro : 29/04/2019 

2.1 – Concepção positiva de conflito – caráter transformador das relações sociais 

2.2 – O conflito na escola – autogestão em sala de aula 

2.3- O  Conflito e a intercuturalidade 

 

3. Violência / Encontro: 06/05/2019 

3.1- Violências: conceito 

3.2 -Violências :classificação, análise multifatorial. 

3.3-  O ideal da Não –violência  

 

4. Metodologia de Mediação Coletiva/ Encontros: 13/05/2019 e 20/05/2019 

4.1 - Fases da mediação coletiva. 

 

 

5. Encerramento e avaliação final do curso / Encontro: 20/05/2019 

 
 O que esperamos com a formação em Mediação coletiva: 

Que no final da formação, os estudantes compreendam o conceito de conflito, violência e a importância da mediação coletiva no ambiente escolar 

para que desenvolvamos uma convivência pacifica.  Os estudantes sejam capazes de compreender  e reconhecer as diferenças entre um conflito e violência , 

analisando-os  nos seus múltiplos fatores.  Pretendemos que os estudantes estejam aptos a conduzir mediações entre os seus pares, repensando o seu papel 

na sociedade.  

Mediação Social Coletiva na Escola Parque 313/314 Sul- Comunidade externa (pais) 



 

Horário 18h – 19h30 



 

 
Módulo 1 – Mediação Social – Mediação coletiva: 

 

6. Mediação Social: Educar para a paz e os Direitos Humanos/ Encontro: 20/08/2019 

1.1- Educar em e para os Direitos Humanos no Brasil (Marcos legais e históricos) 

1.2- Educar para a paz e o desenvolvimento 

1.3- Democracia e educação - qual o papel da escola na formação do EstadoDemocrático de Direito 

 

7. Conflito /Encontro: 21/08/2019 

2.1 – Concepção positiva de conflito – caráter transformador das relações sociais 

2.2 – O conflito na escola – autogestão em sala de aula 

2.3- O  Conflito e a intercuturalidade 

 

8. Violência / Encontro : 22/08/2019 

3.1- Violências: conceito 

3.2 -Violências :classificação, análise multifatorial. 

3.3-  O ideal da Não –violência  

 

9. Metodologia de Mediação Coletiva/ Encontro: 23/08/2019 

4.2 - Fases da mediação coletiva. 

4.3 - O papel d@ mediad@r. 

4.3- Nossos conflitos e violências na mediação coletiva. 

 

10. Encerramento e avaliação final do curso / Encontro: 23/08/2019 

 

 



 

 

Corpo discente 

Ementa e Objetivo:  

A formação pretende capacitar os docentes desta unidade de ensino, na (re)significação dos conflitos, ampliando a compreensão sobre os 

fundamentos da Educação em e para os Direitos Humanos e Cultura de Paz, desenvolvendo práticas dialógicas e participativas no contexto escolar através da 

mediação social.  

Objetivamos ainda reconhecer os desafios da realidade escolar buscando favorecer a implantação e fortalecimento do espaço de mediação 

escolar em um processo de ação-reflexão-ação a partir da integração dessas ações ao projeto político pedagógico.  

Programa do Curso:  

O curso terá uma sistematização que alterne momentos de aulas expositivas, debates, leitura de textos, discussão de vídeos, registro oral da 

prática cotidiana dos cursistas, dinâmicas de grupo, para aprofundamento dos conteúdos trabalhados em sala e fortalecimento do movimento de 

práxis profissional desenvolvida a partir do curso.  

Conteúdos para fins de Certificação: 

11. Mediação Social: Educar para a paz e os Direitos Humanos 

12. Conflito 

13. Violência 

14. Metodologia de Mediação Coletiva 

 
Carga Horária Total: 60h  

Horas diretas: 42 horas (14 encontros presenciais).  
Horas Indiretas: 18 horas (leituras e realização de atividades) 

 

 

Mediação Social Coletiva na Escola Parque 313/314 

Sul 

Formadora: Gracianni Nunes 

gracigabi@hotmail.com 

mailto:gracigabi@hotmail.com


 

 

Módulo 1 – Mediação Social – Mediação coletiva: 

 

15. Mediação Social: Educar para a paz e os Direitos Humanos/ Encontros: 02/04/2019 e 09/04/2019 

1.4- Educar em e para os Direitos Humanos no Brasil (Marcos legais e históricos) 

1.5- Educar para a paz e o desenvolvimento 

1.6- Democracia e educação - qual o papel da escola na formação do EstadoDemocrático de Direito 

 

16. Conflito /Encontro : 16/04/2019 

2.1 – Concepção positiva de conflito – caráter transformador das relações sociais 

2.2 – O conflito na escola – autogestão em sala de aula 

2.3- O  Conflito e a intercuturalidade 

 

17. Violência / Encontros : 23/04/2019 e 30/04/2019 

3.1- Violências: conceito 

3.2 -Violências :classificação, análise multifatorial. 

3.3-  O ideal da Não –violência  

 

18. Metodologia de Mediação Coletiva/ Encontros: 07/05/2019 e 14/05/2019 

4.4 - Fases da mediação coletiva. 

 4.2 - O papel d@ mediad@r. 

4.5 - Nossos conflitos e violências na mediação coletiva. 

 

19. Prática de Mediação em sala de aula/ Encontros:21/05/2019, 28/05/2019,04/06/2019, 11/06/2019 e 18/06/2019 

5.1 – Mediação coletiva – Prática 

5.2 – Discussão sobre as mediações coletivas 

 

20. Leitura de textos – Não presencial  

21. Apresentação de relato de experiênciadas mediações / Encontro : 25/06/2019 

22. Encerramento e avaliação final do curso / Encontro: 02/07/2019 



 

 

Mediação Social Coletiva na Escola Parque 313/314 Sul- Servidores 

Horário 17h – 18h 30 

Módulo 1 – Mediação Social – Mediação coletiva: 

 

23. Mediação Social: Educar para a paz e os Direitos Humanos/ Encontro: 09/07/2019 

1.7- Educar em e para os Direitos Humanos no Brasil (Marcos legais e históricos) 

1.8- Educar para a paz e o desenvolvimento 

1.9- Democracia e educação - qual o papel da escola na formação do EstadoDemocrático de Direito 

 

24. Conflito /Encontro: 10/07/2019 

2.1 – Concepção positiva de conflito – caráter transformador das relações sociais 

2.2 – O conflito na escola – autogestão em sala de aula 

2.3- O  Conflito e a intercuturalidade 

 

25. Violência / Encontro: 11/07/2019 

3.1- Violências: conceito 

3.2 -Violências :classificação, análise multifatorial. 

3.3-  O ideal da Não –violência  

 

26. Metodologia de Mediação Coletiva/ Encontro: 12/07/2019 

4.6 - Fases da mediação coletiva. 

4.7 - O papel d@ mediad@r. 

4.3- Nossos conflitos e violências na mediação coletiva. 

27. Encerramento e avaliação final do curso / Encontro: 12/07/2019 
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Visita Guiada – Cozinha/ Refeitório 

Objetivos:  

Conhecer o preparo dos alimentos, a higienização no preparo e manuseio, e o local onde são realizados.   

Desmistificar a origem dos alimentos servidos na escola. 

Favorecer melhora na relação interpessoal entre os funcionários da cozinha/refeitório com os alunos e vice-versa. 

Aspectos a serem trabalhados: 

Higiene com o preparo e o manuseio dos alimentos  

Origem dos alimentos (não enlatados) 

Relações interpessoais (merendeiras -  alunos - merendeiras) 

Roteiro da Visita  

Será realizada com dois grupos por dia, em ambos os turnos.  

O grupo deverá ser conduzido pelo professor, com o acompanhamento da coordenação/orientação ou supervisão.  

Duração de 25 minutos. 

Horário:  Matutino 10:30h 

                 Vespertino 14:30h 

  



 

 

Projeto - Assembléias Escolares: 

Menos mi mimi, mais papa paz. 

 

Introdução 

              O projeto se pautará nos conceitos relacionados à temática da democracia, da cultura de paz, provocando um diálogo sobre 

assembleias escolares e seus efeitos no contexto escolar. Através da sensibilização do corpo docente, trabalharemos os conflitos que acontecem na 

escola, sobre a ótica da mediação social, tendo como atividade principal as assembléias em sala de aula escutando e dialogando com os alunos, 

fazendo com que os mesmos se sintam parte do processo, pensem e ajam criticamente desde a infância sobre suas ações. 

 

Objetivos 

Apresentar os conceitos de democracia, democracia representativa e assembleias escolares.  

Sensibilizar os professores para a importância das assembleias escolares na gestão da sala de aula. 

Discutir as rotinas e práticas da escola, definir regras e normas de convivência escolar. 

Promover a reflexão sobre o tema e as práticas individuais. 

Conscientizar sobre a importância da cidadania, da construção do dialogo e da cultura da paz na escola. 

 

Justificativa 



 

Após observação de atendimentos realizados no Soe (Serviço de Orientação Educacional) no ano de 2017, da crescente quantidade de 

ocorrências e suspensões, dos casos de desrespeito as normas de convivência escolares e das dificuldades na implantação da Educação Integral na 

Escola Parque, tornou-se necessário o desenvolvimento de um trabalho que abordasse o dialogo, a construção coletiva de normas e regras, a 

sensibilidade de reconhecer-se como ator dos atos praticados, provocando o reconhecimento de nossa responsabilidade e de nosso papel social no 

processo, um trabalho onde os valores inerentes a uma convivência pacifica e respeitosa estejam constantemente à frente das situações escolares.    

 

Metodologia 

Inicialmente este projeto será aplicado aos professores e posteriormente à todos os alunos da escola, do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. Será apresentado o conceito de democracia, democracia representativa, assembleia escolar, conflitos e mediação social. Serão 

apresentados nesse momento diversos vídeos sobre a temática e o estudo de alguns textos que constam nas referências deste trabalho.  As 

Atividades a serem desenvolvidas são: 

- Sensibilização do corpo docente, através de vídeos e relatos de experiências exitosas por intermédio das assembleias escolares. 

- Explanação da metodologia e como aplica-la em sala de aula. 

 - Construção de mural de boas praticas, em conjunto com o Projeto de promoção a saúde. 

- Eleição de representante de grupo, visando à democracia representativa, em conjunto com o Projeto de promoção a saúde. 

- Apadrinhamento dos grupos pelos professores, em conjunto com o Projeto de promoção a saúde. 

- Construção de Mural/Banner de convivência escolar – rotina da escola, direitos e deveres dos alunos., normas de convivência. 

- Implantação na sala dos murais/envelopes de elogios, críticas e sugestões. 

- Assembleias por grupo e/ou por turmas realizadas a cada bimestre pra avaliação dos encaminhamentos e escuta de novas demandas. 

 



 

 

Avaliação 

A avaliação desse projeto acontecerá por intermédio da participação nas assembleias e da reflexão sobre o nosso papel social enquanto 

atores das atividades escolares. Os alunos serão avaliados processualmente no decorrer das atividades, principalmente através da participação e das 

mudanças de comportamento que desejamos que ocorram. 
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Projeto: Bullying! Aqui não!  

Objetivos 

Apresentar os conceitos de bullying e cyberbullying, e as legislações vigentes sobre o tema. 

Discutir as práticas cotidianas na escola e os casos de bullying. 

Promover a reflexão sobre o tema e as práticas individuais. 

Conscientizar sobre a importância dos valores éticos, do respeito e da convivência pacífica. 

 

Justificativa 

Após observação de situações de bullying entre os alunos dessa escola, tornou-se necessário um trabalho que abordasse a temática do 

bullying, bem como que a promoção da prática reflexiva, que desenvolvesse o respeito entre os pares e uma valorização da cultura da paz. Por se 

tratar de uma escola inclusiva, onde atendemos em classes regulares alunos com diversas necessidades educacionais, é importante trabalharmos a 

aceitação das diferenças pessoais, e que defendamos uma convivência plena, autônoma e livre de Bullying. 

 

Metodologia 

Este projeto será aplicado com todos os alunos da escola, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Será apresentado o conceito de bullying 

e cyberbullying, os tipos e a legislação que norteiam a temática, utilizando uma linguagem adequada para a faixa etária do publico alvo, essa 

teorização acontecerá com efeitos de assembleia escolar, onde acontecerá a interação, respostas aos questionamentos. Serão apresentados nesse 

momento diversos vídeos que constam na apresentação.Após essa discussão continuaremos com o projeto trabalhando individualmente com os 

grupos, dando preferências para os 4º e 5º anos onde existem mais ocorrências envolvendo o bullying. Nos grupos cada aluno escolherá um par 



 

para criar frases de efeitos positivos um para o outro que serão expostas no mural da Escola, durante o ano letivo. Também será instalada uma 

caixa coletora nas salas, para que as crianças possam denunciar os casos de Bullying que acontecem na nossa escola. Como culminância será 

ofertada uma cartilha para os alunos, para que os mesmos possam levar para casa e propaguem a educação para a paz. 

 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados processualmente no decorrer das atividades, principalmente através da participação e das mudanças de 

comportamento que desejamos que ocorram. 

Referências 

https://novaescola.org.br/conteudo/336/bullying-escola 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13185.htm 

Lei nº 4.837/2012, de 22 de maio de 2012 publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 101/2012 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/04/0d95535ddf206bc192c4e05356e35c83.pdf 
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 PROJETO DE DANÇA 

 

 

PLANO DE AÇÃO DA OFICINA DE DANÇA DA ESCOLA PARQUE 313/314 – 

2017. 

INTRODUÇÃO: 

A educação compreende processos formativos que estão no meio social, e o 

envolvimento dos indivíduos se dá de forma inevitável pelo fato de conviver em 

sociedade, sendo assim a prática educativa compreende diversas esferas desta. 

Essa influência pode ser direta, indireta, intencional ou não intencional, mas não 

deixa de acontecer. Devemos ressaltar que o processo educativo, onde quer que se 

dê, está sempre contextualizado político e socialmente, refletindo assim a dinâmica 

da relação entre classes. Isso nos diz que os conteúdos e objetivos do ensino são 

determinados por essas relações, mesmo quando não se tem conhecimento 

(LIBÂNEO, 1994).  

As artes e entre elas a dança, há muito foram consideradas práticas 

somente como de lazer, considerando ciência, portanto conhecimento, somente 

aquilo que se pautava em bases positivistas. O quanto uma coreografia foi boa, 

impressionante, impactante não se pode medir, e por muito tempo aquilo que não 

cabia numa escala e com padrões estabelecidos, não podia ser considerado como 

conhecimento. IV EDIPE – Encontro Estadual de Didática e Prática de 

Ensino ‐  2011 6 A ciência evoluiu e encontrou outros caminhos, ou prismas, para 

olhar o mundo, surgiram outros modos de se produzir conhecimento como a 

fenomenologia. Um marco no ensino das artes no Brasil foi, em 1996, a 



 

promulgação da Lei nº 9.394/96, que reconhece as artes “[...] como disciplina 

curricular obrigatória nos diversos níveis da educação básica de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos. ” (TADRA, 2009, p.47). O ensino das artes 

estabelecido nessa lei previa a vivência de quatro áreas artísticas: artes visuais, 

dança, música e teatro. Por todos os tempos a arte segundo Soares e Madureira 

(2005, p.77) tiveram papel educativo na sociedade: A arte sempre educou as 

sociedades em todos os tempos. A dança, a música e a linguagem pictórica eram os 

espaços frequentados por todos. Foi trabalhando, conversando, festejando, 

cantando, ouvindo, olhando e dançando que as sociedades do mundo, em grande 

parte iletradas, puderam humanizar-se. Tratando aqui da dança enquanto 

conhecimento a ser aprendido. O ensino da dança perpassa duas visões de dança. 

Uma de que aprender dançar é aprender alguma técnica em específico, e outra de 

que além de se valer de alguma técnica para se aprender dança, é necessário 

aprender a ser artista. Partiremos do pressuposto de que o corpo é o ponto de 

partida e chegada da arte (SOARES; MADUREIRA, 2005), seja por um ou outro 

sentido, ou até por sensações sinestésicas. A experiência artística ou estética está 

ligada à comunicação, mesmo que não formal ou não intencional. Nessa perspectiva 

vê-se a necessidade de uma educação do sensível, de uma educação estética. A 

educação estética é vista por Duarte Júnior (1995) apud Barreto (1998) como 

fundamentada pela construção do conhecimento a partir das percepções, da 

sensibilidade, da imaginação e da criatividade humana. Sendo assim o 

conhecimento se daria em função da percepção e da experiência no mundo para 

posteriormente tratado pela racionalidade. Para o autor o ensino da arte, 

possibilitando uma consciência estética, faria com que estudantes passassem a ver 

e vivenciar arte como algo que vai além da apreciação ou fruição. Acreditamos que a 

dança tem o potencial de desenvolver esse tipo de educação em seus praticantes, 

quando o processo de ensino não se pauta numa perspectiva mecanicista (TADRA, 

2009). Ainda na visão de Tadra (2009) o ensino da dança não pode estar pautado 

numa unilateralidade, os conceitos trabalhados em aula não devem ser encarados 

de forma absoluta. Sendo assim, o objetivo principal da dança vem a ser o de 

proporcionar desafios de criação, comunicação, instigar saberes e a partir disso 

construir significados durante o processo.  

OBJETIVOS GERAIS:  



 

 Conscientizar profundamente o que seja esquema corporal, em movimento. 

Com o intuito de desenvolver e aprimorar a percepção justa das formas, do 

espaço e do tempo, ou seja, dar-se conta do como, onde e quando se 

sucedem as modificações corporais. 

 Inserir movimento significando percebê-lo, incorporá-lo, conhecê-lo tanto 

através dos movimentos como dos sentimentos, ou seja, de como ele 

acontece. 

 Proporcionar e Incentivar a dança como meio a ajudar na sensibilização, 

recuperação, interação e socialização de comportamentos e atitudes.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Trabalhar técnicas de balé clássico e Jazz, ritmo, postura e coreografia, bem 

como preparar para apresentações em público. 

 Trabalhar com a dança visando como eixo principal o desenvolvimento da 

linguagem corporal das crianças através das atividades aplicadas e da 

apresentação de uma coreografia. 

ESTRATÉGIAS:  

Nesse ano de 2019, o Projeto de Dança estabelecerá como formação de 

processo do desenvolvimento do corpo na dança também a convivência cidadã. 

Dentro da proposta de se ampliar essa visão de continuidade haverá a 

ampliação de mais uma modalidade – Jazz. Oportunizando o crescimento e 

conhecimento dentro das técnicas da dança.  

Em 2018, continuaremos na proposta em ajudar a instituição, no caso a 

ABAC – Associação de Apoio ao Câncer, realizando apresentações de balé 

incluindo parceiros que ajudasse a arrecadar dinheiro para exames de câncer de 

mama em pessoas carentes. 

Programou-se, também, a realização de um bazar e uma contribuição 

voluntária dos pais para que se pudesse custear uniformes e figurinos para as 

apresentações de ballet. 

Busca-se ainda, apresentações diversas que oportunize uma vivência maior 

no âmbito da dança. Mostras diversas de dança, onde os alunos do Projeto ganhem 

raízes e asas, assistindo e participando, proporcionando e divulgando a dança. 

DESAFIOS E SOLUÇÕES: 



 

A articulação entre escola e parcerias só se tornou possível porque cada 

entidade partilhou problemas e soluções quanto às suas necessidades, ocasionando 

o oferecimento do que se tinha de melhor e o que era preciso ser feito para que a 

realização de fato fosse uma realidade. 

CRONOGRAMA 

I - Homenagem ao Dia Internacional da Dança - PARA ASSISTIR – 29 de 

abril - Em frente à Escola Parque 313/314 Sul, das 9h às 10h – Pequenas 

Apresentações de Dança.  

II – Apoio à ABAC – ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE APOIO AO 

CÂNCER – Mostra de Dança . Escola Parque 313/314 Sul. Com palestra da Doutora 

Lucy Ishi   e exames gratuitos de mama. 

III – Espetáculo de Dança – Encerramento/ Confraternização – 07 e 08 de 

dezembro .19H 

RECURSOS: 

Contribuição dos pais, bazares, apoio de parcerias. 

CONCLUSÃO: 

O Projeto de Dança busca envolver o máximo de apoio, interações e 

incentivos na busca da complementação na formação do bailarino e também da 

formação cidadã.    
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Introdução 

A palavra “aquaponia” é derivada da combinação entre “aquicultura” 

(produção de organismos aquáticos) e “hidroponia” (produção de plantas sem solo) e 

refere-se à integração entre a criação de organismos aquáticos, principalmente 

peixes, e o cultivo de vegetais hidropônicos (CARNEIRO et al. 2015). 

A aquaponia tem por princípio a produção de alimentos saudáveis com 

uma visão de respeito ao meio ambiente e atendimento às atuais demanda de um 

mercado consumidor mais consciente e exigente. É uma técnica de produção de 

alimentos que pode reduzir o consumo de água em até 90%, se comparada aos 

sistemas convencionais, e promover o reaproveitamento integral do efluente gerado 

dentro do próprio sistema (CARNEIRO et al. 2015). 

Existem diversas configurações para a produção aquapônica. Em comum, 

todas dispõem de um compartimento para os peixes, outro onde ocorre a filtragem 

biológica e um terceiro onde são produzidos os vegetais hidropônicos. Em alguns 

sistemas é possível compartilhar a filtragem biológica com a produção de plantas no 

mesmo compartimento. 

A alimentação dos peixes tem como resíduo, entre outros, a amônia, que 

é tóxica para os peixes mesmo em baixas concentrações. As bactérias nitrificantes 

presentes no filtro biológico transformam a amônia em nitratos, de baixa toxicidade 

para os peixes e prontamente assimiláveis pelas plantas. De modo similar, outros 



 

nutrientes presentes na ração e que porventura não tenham sido utilizados pelos 

peixes, serão aproveitados pelas plantas.  

No cenário atual de escassez hídrica que assola nosso país, atingindo 

inclusive regiões onde a falta d´água nunca foi um problema, a busca por técnicas 

de produção agropecuária inovadoras é imprescindível para atender a demanda 

crescente por alimento e diminuir a velocidade de esgotamento de nossos recursos 

hídricos (CARNEIRO et al. 2015). 

Uma das formas de utilização da aquaponia que está em ascensão em 

alguns países desenvolvidos, e que aos poucos vem chegando ao Brasil, está 

relacionada ao contexto educacional. Professores de diversas disciplinas, 

principalmente do ensino fundamental e médio, valem-se dos conceitos técnicos da 

aquaponia para melhorar o aprendizado de seus alunos. Em outras palavras, 

sistemas simples e compactos de aquaponia podem se tornar ferramentas de ensino 

muito eficientes (CARNEIRO et al. 2015). 

 

Justificativa 

Assim como a arte, a agricultura teve presença direta na evolução 

humana e na relação do homem com o homem e com o meio ambiente. Acredita-se 

que mudanças ambientais ocorridas há cerca de 10 mil anos, provavelmente foram 

os fatores mais importantes para o início da domesticação de animais e plantas e do 

crescimento e agrupamento da população humana (MOREIRA e MEDEIROS, 2014). 

Atualmente, percebemos que as pessoas estão cada vez mais afastadas do campo 

e passando a maior parte do tempo em espaços fechados nas grandes cidades.  

Nesse sentido, além do contato bastante reduzido com elementos 

naturais, muitas pessoas desconhecem o desenvolvimento das plantas e dos 

animais, das técnicas de produção de alguns de seus alimentos, bem como a 

qualidade e o valor nutricional dos mesmos. Com isso, acabam deixando de utilizar 

em suas refeições alimentos mais saudáveis, passando a incluir na sua dieta 

produtos industrializados ou produzidos no campo com um percentual altíssimo de 

agrotóxicos. 

A alimentação equilibrada e balanceada é um dos fatores fundamentais 

para o bom desenvolvimento físico, psíquico e social das crianças. A Organização 

Mundial da Saúde (1997) define que uma das melhores formas de promover a saúde 



 

é através da escola. Isso porque, a escola é um espaço social onde muitas pessoas 

convivem, aprendem e trabalham, onde os estudantes e os professores passam a 

maior parte de seu tempo. Além disso, é na escola onde os programas de educação 

e saúde podem ter a maior repercussão, beneficiando os alunos na infância e na 

adolescência. Nesse sentido, os professores e todos os demais profissionais tornam-

se exemplos positivos para os alunos, suas famílias e para a comunidade na qual 

estão inseridos (IRALA E FERNADEZ, 2001). 

Neste sentido, a horta escolar é o espaço propício para que as crianças 

aprendam os benefícios de formas de cultivo mais saudáveis. Além disso, aprendem 

a se alimentar melhor, pois como se sabe, as crianças geralmente não gostam de 

comer verduras e legumes e o fato de cultivar o alimento que levarão para mesa os 

estimula a comê-los, especialmente quando conhecem a origem dos vegetais e 

sabem que são cultivados sem a adição de insumos químicos (Cribb 2010). 

Além de desenvolver hábitos alimentares saudáveis, aprender sobre o 

valor nutricional dos alimentos, uso de adubos orgânicos e riscos de agrotóxicos, a 

horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas onde o 

professor tem a possibilidade de relacionar diferentes conteúdos e de colocar em 

prática a interdisciplinaridade (IRALA E FERNADEZ, 2001). 

A interdisciplinaridade tem como estratégia a união de diferentes 

disciplinas em busca da compreensão e da resolução de um problema. Nesse 

âmbito as diversas disciplinas não precisam se afastar de seus conceitos e métodos 

para contribuir com um projeto ou com a solução de algum problema. 

A partir das atividades desenvolvidas na horta, os alunos ficam 

sensibilizados com a preservação do ambiente escolar, identificando áreas 

degradadas nos jardins, bueiros entupidos por falta de limpeza periódica e 

preventiva, que impossibilita o escoamento de água da chuva ocasionando muitas 

vezes o empoçamento em vários pontos do colégio. Além disso, estimula o 

aproveitamento e reciclagem de materiais descartáveis, como as embalagens para 

serem utilizados na formação dos canteiros, desenvolvendo a consciência de 

preservação do ambiente escolar e fora dele. 

Na atualidade vivemos uma crise hídrica no Distrito Federal em nossa 

cidade as atividades agrícolas consomem aproximadamente 69% da água 

disponível, fato que resulta em conflito com uso industrial e doméstico, sobretudo em 

regiões próximas a grandes centros urbanos. Neste contexto, são desejáveis 



 

sistemas de produção de alimentos que proporcionem otimização e economia de 

água, tal como a aquaponia. 

A aquaponia preconiza a reutilização total da água, evitando seu 

desperdício e diminuindo drasticamente, ou até eliminando, a liberação do efluente 

no meio ambiente. O volume de água necessário para um sistema de aquaponia é 

muito baixo se comparado aos sistemas tradicionais de agricultura e aquicultura. 

Uma vez abastecido e em funcionamento, um sistema de aquaponia pode ficar por 

tempo indefinido sem a necessidade de troca de água, sendo necessária somente a 

reposição da água perdida pela evaporação e pelas colheitas (CARNEIRO et al. 

2015). 

A nossa proposta é trabalhar com esses alunos a horta escolar, um tema 

simples, mas que pode aproveitar de diversas maneiras, principalmente no âmbito 

extraclasse que é um desafio muito grande, tendo em vista romper com os 

paradigmas impostos pelas condições encontradas nas diversas escolas nossa 

cidade. Porém, temos convicção de que este trabalho pode ser de grande valia e 

aprendizado e com certeza renderá bons “frutos” para estes estudantes e também 

para os envolvidos neste projeto. 

Além da produção de alimento de baixo custo que pode ser utilizado para 

complementar o lanche, a horta propicia aos alunos uma experiência e a promoção 

da saúde, a horta também possibilitará vivências sensoriais e plásticas (cores, 

texturas e formas) nas crianças. 

 

Objetivos 

Objetivos Gerais 

Levar os alunos ao conhecimento de espaços informais de ensino, trabalhando a 

importância do cultivo orgânico, estimulando o hábito por alimentos mais 

saudáveis e o trabalho em equipe. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Trabalhar a importância do cultivo da horta escolar;  

 Identificar o tipo de cultivo de cada vegetal que será cultivado;  

 Mostrar as vantagens econômicas e da saúde que se pode alcançar no 

âmbito familiar com o cultivo da horta;  



 

 Identificar conteúdos que podem ser abordados na horta como sala de 

aula. 

 

Culminância 

Com a colheita do que for produzido. 

 

Metodologia 

Planejamento espacial: Localização 

O local apropriado para a implantação deste sistema deve apresentar as 

seguintes características:  

 Terreno plano;  

 Boa luminosidade; 

 Disponibilidade para a captação de água da chuva para o reservatório de 

reposição e sistema de drenagem; 

 Facilidade de acesso e circulação das pessoas. 

Planejamento Geral 

O presente sistema de aquaponia ocupa aproximadamente 10 m de 

comprimento por 5 m de largura, altura máxima de 1,60 m e uma área de 

produção de hortaliças de 10m2. Uma vez definido o local para a implantação do 

sistema alguns pontos foram essenciais para o planejamento do projeto: 

 

Adequação do sistema de aquaponia às necessidades do espaço 

escolar. 

O sistema foi adaptado de um modelo aquapônico de 

produção exclusiva de alimento para um sistema gerador de 

conhecimento. Desta forma, ele precisou ser construído levanto em 

consideração a estética e a funcionalidade enquanto produtor de 

alimento e produtor de conhecimento. Sendo assim, as partes foram 

dispostas de forma linear para que possa ser utilizada e manuseada 

de ambos os lados e de modo possibilitar uma futura ampliação do 



 

sistema em duas vezes a capacidade de produção de vegetais sem 

prejuízo ao volume de criação de peixes.  

Público-alvo:  

Todo o sistema foi projetado para que os alunos pudessem 

ter acesso em participar de todas as etapas do processo (produção 

e plantio das mudas, alimentação e manuseio dos peixes). Sendo 

assim, levou-se em consideração a altura média correspondente à 

faixa etária das crianças (07 a 11 anos) bem como a acessibilidade 

de crianças especiais. 

Planejamento do sistema aquapônico 

A proposta para este sistema foi a construção de:  

 04 canteiros suspensos com as hortaliças. 

 01 tanque de armazenamento de água de chuva 

 01 tanque para cultivo dos peixes 

 01 filtro de resíduos sólidos (decantador) 

 01 tanque (SWAMP) 

 

Para entender o sistema que será implantado, uma maquete 

(figura 1) foi construída mostrando a disposição de cada elemento que 

compõe o sistema. Na sequência, uma breve explicação sobre cada 

elemento do sistema. 
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FIGURA1: Maquete do sistema hidropônico (vista lateral): (1) Tanque dos peixes; (2) 

Filtro de resíduos sólidos; (3) Tanque (SWAMP); (4) Canteiro ambiente flutuante; (5) Canteiro 

de cultivo em cascalho; (6) canteiro reversível. 

 

 

(1) Tanque dos peixes: 

O ambiente de criação dos peixes dentro de um sistema aquapônico é 

geralmente representado por um ou vários tanques nos mais diversos 

formatos e volumes, podendo variar de poucos litros a vários metros cúbicos 

e ser feito de vários tipos de materiais, desde que sejam resistentes e 

duráveis. Como se trata de um ambiente para a produção de alimentos, é 

muito importante também que sejam utilizados materiais que não liberem 

substâncias tóxicas na água. Em sistemas aquapônicos de pequeno porte, 

nos quais são utilizadas densidades de estocagem de peixes inferiores a 10 

kg/m3(CARNEIRO et. al. 2015). 

O fluxo de água que passa pelo tanque de criação de peixes é um 

aspecto muito importante e deve levar em conta fatores como a velocidade da 

água e a taxa de renovação. A velocidade da água dentro do tanque não 

pode ser tão rápida a ponto de exigir esforço natatório demasiado dos peixes 

e, consequentemente, causar prejuízos a seu crescimento e bem-estar. Por 

outro lado, a velocidade da água precisar ser tal que possa auxiliar na retirada 

dos dejetos produzidos pelos peixes e evitar seu acúmulo dentro do tanque. A 

taxa de renovação está relacionada positivamente à densidade de estocagem 
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dos peixes criados dentro do tanque, devendo ser de pelo menos metade do 

volume do tanque a cada hora para densidades de até 10 kg/m3 (CARNEIRO 

et al. 2015). 

(2) Filtro de resíduos sólidos; 

Sistemas aquapônicos com baixa biomassa de peixes, abaixo de 5 

kg/m3, produzem poucos resíduos sólidos. Estes, por sua vez, são 

normalmente capturados e degradados dentro do próprio filtro biológico. 

Entretanto, o emprego de densidades mais elevadas, principalmente acima de 

10 kg/m3, exige o uso de artifícios que permitam a retirada constante dos 

resíduos sólidos. Resíduos mais densos podem ser separados por algum 

aparato de filtração que promova sua sedimentação (CARNEIRO et al. 2015). 

O resíduo sólido recolhido no filtro decantador pode ter destinos úteis 

diversos. Como se trata de um material rico em matéria orgânica 

caracterizado por fezes de peixes, ele pode ser aplicado diretamente ao solo 

como adubo orgânico na agricultura (CARNEIRO et al. 2015). 

Tanque (SWAMP) 

Este sistema terá a circulação de aproximadamente 3.oool de água. 

Volume maior que a capacidade do tanque dos peixes. Assim, faz-se 

necessário a instalação de um reservatório de passagem que, além de 

auxiliar na decantação e biofiltragem, servirá de reservatório extra para água 

no caso de falta de energia, evitando assim o colapso do sistema por 

transbordamento. 

 

(3) Canteiro ambiente flutuante 

A opção pelo ambiente flutuante normalmente é preferida em sistema 

de aquaponia de média ou grande escala. Esse ambiente é caracterizado por 

conter grande volume de água, o que lhe confere maior estabilidade aos 

parâmetros físico-químicos como a temperatura e o pH. As plantas são 

apoiadas em placas de poliestireno contendo orifícios espaçados entre si de 

acordo com as necessidades de crescimento de cada espécie. As raízes 

ficam submersas o tempo todo, portanto fonte de aeração deve estar presente 



 

e distribuída ao longo de todo canal para manter alto e homogêneo o nível de 

oxigênio dissolvido na água. Não apenas as raízes das plantas necessitam 

dessa oxigenação com também as bactérias nitrificantes que estarão 

colonizando as paredes e o fundo desse ambiente (CARNEIRO et. al. 2015). 

(4) Canteiro de cultivo em cascalho 

Esse é o ambiente que possui o maior número de adeptos da 

aquaponia em função de sua praticidade e funcionalidade. Como regra geral 

essa é uma boa opção quando são utilizadas baixas densidades de 

estocagem de peixes. Nesse ambiente, é necessário o uso de substrato com 

alta relação superfície: volume, como por exemplo argila expandida, pedra 

brita, seixos de leito de rio, rochas vulcânicas, areia grossa, perlita, entre 

outros. O mesmo substrato que dá suporte aos vegetais é colonizado por 

bactérias nitrificantes, ou seja, esse ambiente também funciona como filtro 

biológico. Por essa razão a relação superfície:  volume do substrato a ser 

utilizado deve ser alta, permitindo o desenvolvimento adequado de muitas 

colônias de bactérias e, com isso, aumentando a eficiência do processo de 

nitrificação da amônia produzida pelos peixes. O uso de material com 

partículas muito pequenas não é recomendado para evitar problemas de 

entupimento, principalmente quando o sistema não contar com filtragem 

prévia para a retirada de sólidos (CARNEIRO et al. 2015). 

(5) Canteiro reversível 

Dentre os ambientes de cultivo apresentados, este é o menos comum 

de ser utilizado em aquaponia, porém não deixa de ter sua importância. Trata-

se de um ambiente que tem a areia, ou o pó de coco, como substrato de 

crescimento dos vegetais. A água entra nesse ambiente pela parte inferior (na 

base) perfurada. Por capilaridade, essa água pode subir pela areia por cerca 

de 20 cm até a superfície, levando consigo os nutrientes necessários para o 

crescimento dos vegetais ali enraizados. Devido à característica física da 

areia, ou do pó de coco, esse ambiente é muito propício para o cultivo de 

raízes como cenoura, beterraba, rabanete, cebola, entre outras. 

Adicionalmente, é um ambiente adequado para a formação de mudas de 



 

alface, tomate e outras plantas que podem ser cultivadas posteriormente nos 

ambientes descritos acima (CARNEIRO et al. 2015). 

(6) A criação 

A espécie de peixe deve ser tolerante a altas densidades de 

estocagem e a manejos frequentes. A tilápia do Nilo (Oreochromisniloticus), 

por ser um peixe rústico e resistente, apresentar boa conversão alimentar, 

tolerar altas densidades de estocagem, ter seu pacote tecnológico de cultivo 

difundido por todo o mundo e por ter, em geral, bom valor comercial, tem sido 

o peixe mais utilizado em sistemas de aquaponia, com resultados muito 

animadores (CARNEIRO et al. 2015). 

Em média, os peixes comem 1,5% de seu peso vivo ao dia. Ou seja, 

10 kg de peixes consomem em torno de 150 g de ração por dia, o que 

possibilita o cultivo de vegetais em área de aproximadamente 6 m2 com pés 

de alface ou 4 m2 com tomateiros (CARNEIRO et al. 2015). 

Enquanto alevinos (2-3 primeiros meses), os peixes devem consumir 

ração de 2 a 4mmna proporção de 36% de proteína. Posteriormente, a 

quantidade de ração consumida tende a diminuir chegando ao 1,5% peso/dia 

anteriormente mencionado. Durante esse segundo momento a ração 

oferecida deve ser aumentada para 4 a 6mm e 32% de proteína até o final da 

produção. 

Implantação do sistema 

As etapas da implantação do sistema foram divididas nas seguintes 

etapas: 

 Estruturação: Disposição dos reservatórios e demais partes do sistema 

(marcenaria, hidráulica, elétrica). O detalhamento das partes a serem 

construídas segue planejamento que pode ser encontrado no anexo 1. 

 Produção de mudas 

 Introdução dos peixes 

 Plantio das mudas 

 Colheita e Replantio de mudas 

 

 



 

Cronograma das atividades 

 

ETAPAS TEMPO/MESES 

 0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

Estruturação X X X          

Produção de mudas   X X   X X X X X X 

Introdução dos peixes    X         

Plantio das mudas    X X        

Colheita e replantio      X X X X X X X 

             

 

Materiais 

Os materiais foram listados em uma planilha com um levantamento 

orçamentário preliminar (Ver anexo 2). 

Avaliação 

Avaliação semanal do desenvolvimento (crescimento raízes e folhas e 

tamanhos e peso dos peixes) das plantas e peixes. 

Acompanhamento das pragas e doenças e busca de controle. 

Acompanhamento da nutrição dos peixes e das plantas. 

Avaliação do envolvimento e empenho dos alunos quanto a todo processo de 

produção e quanto ao seu amadurecimento alimentar  
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PROJETO ART&TECNOLOGIA 

ART&TECNOLOGIA: EXPRESSÃO ARTÍSTICA NA ESCOLA PARQUE 313/314 

SUL 

Apresentação 

A Escola Parque, desde quando foi idealizada por Anísio Teixeira, foi e é um 

espaço destinado a possibilitar, em regime de complementaridade com a Escola 

Classe, a educação integral do educando, ofertando os componentes curriculares 

Arte e Educação Física. Por ser um projeto educacional audacioso, este ambiente 

escolar sempre contou com avançadas técnicas e tecnologias que visavam otimizar 

o processo de ensino aprendizagem, como por exemplo os recursos áudios-visuais 

(cinema, vídeo, som) que foram disponibilizados desde o embrião desta tipologia 

escolar, ainda na década de 1930, no antigo Distrito Federal (RJ) ainda quando 

Anísio Teixeira idealizou as Escolas Nucleares, Platoon e Playground. A presença 

da informática, por meio do Laboratório de Informática2 disponibilizado pelo 

Ministério da Educação (ProINFO) à algumas escolas, é um exemplo da tecnologia a 

serviço da educação, e na Escola Parque muitas são as possibilidades de uso deste 

recurso, um deles é a construção da expressão artística do alunado por meio de 

ferramentas tecnológicas e técnicas de arte/tecnologia3. Assim, visando atender à 

comunidade escolar de maneira efetiva quanto às possibilidades existentes, 

estruturamos o projeto Art&Tecnologia – Expressão Artística na Escola Parque 

que tem por tema gerador a possibilidade de uma experiência artística diferenciada, 

por meio da informática aos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. 

Problematização/Justificativa 

A existência de laboratórios de informática sem uso devido/efetivo nas 

escolas públicas do Distrito Federal causa um desconforto tanto na equipe gestora 

das escolas quanto ao público atendido, uma vez que o alunado anseia em fazer 

uso das novas tecnologias, tão comuns no dia-a-dia do cidadão. Visando não só dar 

                                                      
2
 O laboratório de Informática da Escola Parque 313/314 Sul foi montado em 28/12/2009, 

tendo início a seu uso no ano de 2010. 
3
 Brasília conta com uma das primeiras unidades de pesquisa no Brasil deste segmento 

artístico, sendo o Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade de Brasília um pioneiro. 



 

cabo ao não uso do laboratório de informática, mas também dar uma funcionalidade 

educacional, propõe-se a produção de materiais artísticos escolares destinados a 

informação e comunicação de assuntos da comunidade escolar, como cartazes de 

festas e datas comemorativas. Tais produtos serão a culminância das atividades 

educacionais vivenciadas no laboratório, por meio de uso de softwares de desenho 

vetorial e de tratamento e edição de imagens. Assim, o projeto possibilitará o efetivo 

uso do laboratório de informática, alinhado a um dos componentes curriculares (arte) 

da escola. 

Público Alvo 

Alunos dos 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

Objetivo Geral 

- Garantir o efetivo uso do laboratório de informática da Escola Parque 

313/314 Sul. 

 

Objetivos Específicos 

- Exercitar o desenho vetorial por meio de ferramentas tecnológicas; 

- Exercitar a edição de imagens por meio de ferramentas tecnológicas; 

- Confeccionar materiais para a escola, com finalidade de comunicar eventos 

internos. 

Conteúdos 

Serão abordados conteúdos de arte voltados ao Desenho, técnicas de 

desenho vetorial, rastreamento de imagem, edição de imagens, teoria da cor, modos 

de cores, sistemas de impressão, tipos de imagens, tipos de arquivos. 

Metodologia 

Por meio de aulas teórico-práticas, serão apresentados e trabalhados os 

conteúdos programáticos, voltados à informática. A prática das experiências das 

técnicas apresentadas, será assistida, possibilitando ao alunado um 

desenvolvimento contínuo dos conteúdos abordados. As aulas serão em sua maioria 

no ambiente do Laboratório de Informática. 



 

Cronograma de Atividades 

O projeto abarca o ano letivo, sendo a destinação do laboratório de 

informática como mais uma sala de aula para a escola, com a ocupação direta para 

a regência. 

Serão atendidas 5 turmas com 20 alunos em cada uma delas, totalizando 100 

estudantes no projeto. Cada turma terá duas aulas semanais com a duração de 

1h30 cada. 

As duas horas diárias restantes, além das 3 horas de regência no Laboratório 

de Informática, serão dedicadas ao Projeto de Promoção à Saúde, que inclui lanche, 

recreio, almoço, higienização bucal e descanso dos estudantes mais a locomoção 

destes até o ônibus. 

O horário das turmas de informática será montado junto ao da escola no início 

do ano letivo. 

 

Equipe executora 

Cumprir com o projeto apresentado exigirá da Escola um profissional 

qualificado e especializado em informática, habilitado para a regência, que é o meu 

caso. Acho válido registrar, o que certamente contribuirá com o processo de ensino-

aprendizagem do aluno, que também sou especialista em dança e mestre em Artes. 
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PROJETO ROBÓTICA 

Escola Parque e Robótica Educacional 

Apresentação 

 

O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma 

prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos avanços 

progressivos ocorridos em todas as áreas do conhecimento. Nesse sentido, voltar o 

olhar para o uso das novas tecnologias no ambiente escolar, possibilitando que os 

conteúdos ministrados, independente da disciplina, sejam significativos e 

condizentes com as realidades cotidianas dos estudantes, torna-se, além de 

importante, necessário. 

A inserção de recursos tecnológicos na escola como forma de auxílio no 

processo de ensino-aprendizagem sempre foi um dos grandes diferenciais para uma 

educação de qualidade. Mas quando pensamos a sociedade atual, considerando o 

uso das novas tecnologias, sobretudo as digitais, e o discente que dela faz parte, a 

inserção desses recursos deixa de ser apenas um auxílio e passa a ser algo quase 

que obrigatório em sala de aula.  

Esse pensamento vai ao encontro do que vislumbram as Escolas Parque, 

que, enquanto espaços físicos, sempre contaram com técnicas e tecnologias que 

objetivaram tornar o processo de ensino-aprendizagem algo prazeroso e significativo 

à realidade social dos seus estudantes. Exemplos são as salas ambientes, 

equipamentos de áudio, vídeo e informática, parquinhos e quadras poliesportivas. 

Mas é válido registrar, considerando o tempo de existência dos Laboratórios 

de Informática nessas Instituições, que a relação entre as possibilidades de uso 

destes espaços de ensino-aprendizagem e os conteúdos ministrados nas disciplinas 

nem sempre foi exitoso. E isso se deve principalmente por falta de recurso humano 

especializado nesses Laboratórios. Infelizmente, nem toda Escola Parque possui um 

profissional qualificado, regente e especialista na área de informática para que os 

recursos acima mencionados sejam explorados de maneira eficaz junto a alunos e 

professores das demais disciplinas. 



 

A Escola Parque, idealizada pelo educador Anísio Teixeira, é uma Instituição 

de Ensino Pública, de natureza especial, que oferece ao estudante as disciplinas de 

Artes Visuais, Educação Física, Música e Teatro. É um espaço de educação que, em 

regime de complementaridade com a Escola Classe, objetiva garantir a educação 

integral do seu discente. 

De uns tempos para cá, a informática tornou-se ainda mais presente nessas 

Unidades de Ensino, colocando as novas tecnologias a serviço do que se leciona 

nelas. Isso se deve ao Ministério da Educação, que por meio do ProINFO, 

possibilitou a existência dos Laboratórios de Informática em algumas escolas 

públicas. 

A partir disso e certo de que o uso desses Laboratórios enriquece a formação 

dos educandos das Escolas Parque, é que apresento este projeto, intitulado Escola 

Parque e Robótica Educacional, com o intuito de que ele seja implementado na 

Escola Parque 313/314 Sul, onde atuarei como regente de informática, em 

consonância com o Projeto Político Pedagógico dessa Instituição, atendendo alunos 

do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.   

 

Justificativa 

 

Estudiosos, professores e pesquisadores na área de informática e educação 

já comprovaram que a Robótica Educacional no ambiente escolar, além de facilitar a 

compreensão de conteúdos curriculares, possibilita o desenvolvimento de diferentes 

habilidades, como o trabalho colaborativo, a socialização, o raciocínio lógico, a 

criatividade, a coordenação motora fina e grossa e outras tantas que, 

coincidentemente, dialogam com os conteúdos e as aptidões que são trabalhados 

nas disciplinas de Artes e Educação Física. 

A Robótica está muito mais próxima da vida das pessoas do que é possível 

imaginar. Cada eletrodoméstico, cada aparelho eletrônico tem o seu lado robô. E 

todos eles, com o intuito de facilitar o trabalho do ser humano. Como exemplos 

disso, cito a máquina de lavar roupas e o próprio computador. 

Segundo a pesquisadora Silvana Zilli, por esse motivo, pela proximidade na 

vida cotidiana, a robótica pode ser uma forte aliada no processo de aquisição do 

conhecimento, pois possibilita uma aprendizagem ativa, dialogal e participativa, onde 

o aluno é o sujeito do seu processo de construção do conhecimento. 



 

Para ela, a robótica permite a união de vários recursos tecnológicos em 

situações de ensino-aprendizagem de uma forma lúdica e interessante. Além claro, 

de estimular e potencializar no estudante habilidades com o desenho, com a 

computação, com figuras geométricas e com o trabalho em grupo, desenvolvendo 

atividades altamente relevantes para o currículo escolar e para a vida cotidiana. Ou 

seja, mais alguns pontos em comum com a Escola Parque, o que só reforça e 

justifica a importância deste projeto. 

Além disso, é sabido que alguns Laboratórios de Informática não são usados 

e/ou não utilizados com o propósito ao qual foram criados, o que tem impossibilitado, 

em diversos casos, inclusive em Escolas Parque, que discentes, professores e 

equipe gestora possam ir além nos seus processos de ensino-aprendizagem. Isso, 

sem mencionar a frustração gerada nos estudantes que se vêem castrados do 

direito de acesso e uso das máquinas disponibilizadas no ambiente escolar. 

Entendo e defendo ao propor o constante uso do laboratório de Informática da 

Escola Parque 313/314 Sul, em consonância com o Projeto Político Pedagógico 

dessa Instituição, considerando os conteúdos programáticos, sobretudo por ações 

oriundas da Robótica Educacional, que os discentes se sentirão mais estimulados e 

motivados ao processo de ensino-aprendizagem. Além de que, certamente, 

construiremos, por meio dos recursos digitais, dinâmicas, metodologias e recursos 

que contribuirão para que a escola e as aulas nelas ministradas se tornem mais 

interessantes.  

 

Objetivos Gerais 

 

 Garantir o efetivo uso do Laboratório de Informática da Escola Parque 

313/314 Sul. 

 Promover a inclusão digital da comunidade escolar (alunos, professores, 

equipe gestora e demais profissionais da educação) de forma a melhorar a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

 Fazer uso da Robótica Educacional como recurso pedagógico, em 

consonância com o Projeto Político Pedagógico e com os conteúdos 

ministrados nas aulas de Informática, Artes e Educação Física. 

 

Objetivos Específicos 



 

 Garantir aos discentes e docentes o acesso ao Laboratório de Informática e 

às máquinas e tecnologias que ele possui. 

 Possibilitar aos que usarem o Laboratório, o contato com softwares 

educacionais. 

 Contribuir, por meio da Robótica Educacional e da utilização do sistema 

Operacional Linux, com a expressão criativa da criança. 

 Garantir a alunos e professores a utilização de recursos tecnológicos em 

pesquisas multidisciplinares. 

 Incentivar o desenvolvimento de pesquisas e projetos. 

 Fomentar e avaliar a aprendizagem no ambiente escolar visando a integração 

das diversas disciplinas com o propósito de desenvolver o conhecimento 

integral (social, cognitivo, afetivo e moral) do ser humano. 

 Implementar oficina de Robótica com os alunos. 

 Implementar a construção de maquetes e o uso de materiais de reciclagem 

(sucatas). 

 Trabalhar em parceria com os professores de Arte e Educação Física em 

projetos interdisciplinares, partindo dos conteúdos e planejamentos meus e 

desses docentes. 

 

Público Alvo 

 

O Projeto ‘Escola Parque e Robótica Educacional’ tem como público alvo os 

alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, atendidos pela Escola Parque 

313/314 Sul. Como professor regente, atenderei 100 estudantes em cinco turmas 

com 20 alunos cada.  

 

Metodologia 

 

O Laboratório de Informática atuará como uma sala de aula para as cinco 

turmas do projeto ‘Escola Parque e Robótica Educacional’. Cada turma será 

atendida duas vezes por semana, tendo cada aula 1h30 de duração. 

Considerando os planejamentos bimestrais que serão apresentados por mim 

à direção e a supervisão e coordenação pedagógica da Escola Parque 313/314 Sul, 



 

serão ministradas aulas teóricas e práticas, partindo da Robótica Educacional, com a 

utilização de sucatas, peças de montagens, máquinas, recursos e tecnologias 

disponibilizadas no Laboratório, como os recursos de multimídia, internet, CDs 

educacionais, aplicativos básicos de operação de computadores e kits de Robótica. 

A metodologia utilizada será a Pedagogia de Projetos que tem como 

princípios: 

 A valorização dos conhecimentos prévios. 

 A contextualização. 

 A interdisciplinaridade e/ou a transdiciplinaridade como elo entre as 

disciplinas de Informática, Artes e Educação Física. 

 A aprendizagem significativa e colaborativa. 

 A construção do conhecimento. 

 O desenvolvimento da autonomia e tomada de decisões. 

 

A Relação Robótica Educacional, Artes e Educação Física 

 

 Na sociedade atual, a competência no uso da tecnologia e o 

desenvolvimento de atividades em grupo são elementos fundamentais para o 

sucesso. Nesse contexto a Robótica Educacional vem para contribuir de forma 

eficaz no desenvolvimento destas competências.  

Segundo a pesquisadora Lyselene Prol, ela pode ser um espaço rico de 

possibilidades do desenvolvimento da criatividade e das habilidades do aluno, do 

professor e da instituição em geral. E mais, além de ser um ambiente caracterizado 

pela tecnologia e pela criatividade, a Robótica Educacional proporciona a vivência 

intuitiva de conceitos que ultrapassam a matemática e a física, alcançando 

linguagem como as Artes e a Educação Física, presentes na Escola Parque, o que 

motiva e permite aos estudantes e professores explorarem as relações entre 

tecnologia, aprendizagem, cultura, corpo, esportes, desenho, pintura, teatro e dança, 

criando assim um enfoque novo à educação. 

Há muito a educação deixou de ser pensada em ‘caixinhas’, onde o aluno 

tinha acesso a diversas informações sem que conseguisse criar um diálogo entre 

elas. O objetivo principal na educação contemporânea é que as diversas linguagens 



 

e conteúdos se relacionem, possibilitando aos discentes uma melhor compreensão 

e, consequentemente, um melhor uso deles. 

Assim, pretendo com este projeto, uma vez implementado na Escola Parque 

313/314 Sul, lecionar informática, por meio da Robótica Educacional, juntamente 

com os conteúdos das disciplinas de Artes e Educação Física. Primeiro porque as 

três linguagens dialogam perfeitamente. E segundo por haver pontos comuns nos 

conteúdos e habilidades ministrados nessas linguagens. 

 

Recursos Físicos 

  

A princípio, serão utilizados os recursos físicos existentes no Laboratório de 

Informática da Escola Parque 313/314 Sul, que são as máquinas equipadas com o 

Linux Educacional 5. A manutenção desses recursos será feita pela STEFANINI 

(SEEDF) 

 

Recursos Humanos 

  

O projeto que aqui se apresenta será ministrado por mim, que sou um 

profissional qualificado em informática e apto para atuar como professor regente. 

Aliás, um profissional qualificado para a execução deste projeto se torna necessário 

para que não haja interrupção nos processos que acontecerão ao longo do ano.  

 

Avaliação 

  

Em conformidade com Luckesi (1999), penso que a avaliação não deve ser 

autoritária e conservadora. Ela tem como tarefa ser diagnóstica. Ser o instrumento 

dialético do avanço, da identificação de novos rumos. Assim, a avaliação das aulas 

de informática levará em conta o processo de aprendizagem dos estudantes em 

consonância com os seguintes aspectos: respeito às produções dos discentes; 

avaliação desvinculada de comparação; avaliação informal encorajadora; uso dos 

resultados voltados somente para os propósitos de conhecimento do estudante. 

Por ser tratar de oficinas, a avaliação será semestral, a partir dos projetos 

desenvolvidos em sala de aula. Será levado em consideração o sistema de 

avaliação das Escolas Parque, apresentados pelas Diretrizes de Avaliação 



 

Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, respeitando 

as individualidades da Escola Parque 313/314 Sul, expressas no Projeto Político 

Pedagógico dessa Instituição de Ensino. 

Entendo o Laboratório de Informática como um espaço de aprendizado 

compartilhado. Um local de troca de conhecimentos. Nesse sentido, a avaliação se 

torna um ganho, visto se tratar de um momento para a reflexão daquilo que, talvez, 

não esteja funcionando. E, com isso, repensar didática e metodologicamente as 

aulas, objetivando melhoras no processo de ensino-aprendizado dos estudantes. 

 

Cronograma de atividades 

 

Considerando o atual modelo de horário da Escola Parque 313/314 Sul, o 

projeto aqui apresentado será ministrado durante o ano letivo, atendendo 5 turmas, 

duas vezes por semana, tendo 20 alunos em cada uma delas. 

 O atendimento se dará de segunda à sexta–feira, com duas aulas de 

1h30 cada. As duas horas restantes de cada dia serão dedicadas, conforme a 

programação da escola, às atividades do Projeto de Promoção à Saúde (lanche, 

almoço, higienização bucal e descanso dos alunos mais a locomoção destes até o 

ônibus). 

 Segue abaixo exemplo do horário das aulas de informática, que será 

integrado ao horário definido pela Escola Parque 313/314 Sul no início do ano letivo. 

 

Horário semanal da sala de informática 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1ª Aula 
1h30 

Turma A Turma B Turma C Turma D Turma E 

Lanche e Intervalo dos alunos 

2ª Aula 
1h30 

Turma E Turma D Turma B Turma C Turma A 

Almoço, higienização bucal, descanso e locomoção aos ônibus 
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PROJETO ASSEMBLÉIAS ESCOLARES 

 

Menos mi mi mi, mais pa pa paz. 

 

Introdução 

              O projeto se pautará nos conceitos relacionados à temática da 

democracia, da cultura de paz, provocando um diálogo sobre assembleias escolares 

e seus efeitos no contexto escolar. Através da sensibilização do corpo docente, 

trabalharemos os conflitos que acontecem na escola, sobre a ótica da mediação 

social, tendo como atividade principal as assembleias em sala de aula escutando e 

dialogando com os alunos, fazendo com que os mesmos se sintam parte do 

processo, pensem e ajam criticamente desde a infância sobre suas ações. 

 

Objetivos 

Apresentar os conceitos de democracia, democracia representativa e 

assembleias escolares.  

Sensibilizar os professores para a importância das assembleias escolares na 

gestão da sala de aula. 



 

Discutir as rotinas e práticas da escola, definir regras e normas de 

convivência escolar. 

Promover a reflexão sobre o tema e as práticas individuais. 

Conscientizar sobre a importância da cidadania, da construção do dialogo e 

da cultura da paz na escola. 

 

Justificativa 

Após observação de atendimentos realizados no Soe (Serviço de Orientação 

Educacional) no ano de 2017, da crescente quantidade de ocorrências e 

suspensões, dos casos de desrespeito as normas de convivência escolares e das 

dificuldades na implantação da Educação Integral na Escola Parque, tornou-se 

necessário o desenvolvimento de um trabalho que abordasse o dialogo, a 

construção coletiva de normas e regras, a sensibilidade de reconhecer-se como ator 

dos atos praticados, provocando o reconhecimento de nossa responsabilidade e de 

nosso papel social no processo, um trabalho onde os valores inerentes a uma 

convivência pacifica e respeitosa estejam constantemente à frente das situações 

escolares.    

 

Metodologia 

Inicialmente este projeto será aplicado aos professores e posteriormente à 

todos os alunos da escola, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Será 

apresentado o conceito de democracia, democracia representativa, assembleia 

escolar, conflitos e mediação social. Serão apresentados nesse momento diversos 

vídeos sobre a temática e o estudo de alguns textos que constam nas referências 

deste trabalho.  As Atividades a serem desenvolvidas são: 

- Sensibilização do corpo docente, através de vídeos e relatos de 

experiências exitosas por intermédio das assembleias escolares. 

- Explanação da metodologia e como aplica-la em sala de aula. 

 - Construção de mural de boas praticas, em conjunto com o Projeto de 

promoção a saúde. 



 

- Eleição de representante de grupo, visando à democracia representativa, 

em conjunto com o Projeto de promoção a saúde. 

- Apadrinhamento dos grupos pelos professores, em conjunto com o Projeto 

de promoção a saúde. 

- Construção de Mural/Banner de convivência escolar – rotina da escola, 

direitos e deveres dos alunos., normas de convivência. 

- Implantação na sala dos murais/envelopes de elogios, críticas e sugestões. 

- Assembleias por grupo e/ou por turmas realizadas a cada bimestre pra 

avaliação dos encaminhamentos e escuta de novas demandas. 

 

Avaliação 

A avaliação desse projeto acontecerá por intermédio da participação nas 

assembleias e da reflexão sobre o nosso papel social enquanto atores das 

atividades escolares. Os alunos serão avaliados processualmente no decorrer das 

atividades, principalmente através da participação e das mudanças de 

comportamento que desejamos que ocorram. 
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BIBLIOTECA ATIVA 2019 

 

 Apresentação 

O Projeto Biblioteca Ativa em 2019, tem o propósito de continuar 

incentivando a leitura, cativando nossa comunidade escolar, de forma natural e 

criativa, através da dinamização do seu ambiente com atividades culturais, como a 

“Hora do Conto”, ”Leitura na hora do recreio” e as “Gavetas Literárias” em salas de 

aula.   

O objetivo é, cada vez mais, transformar a biblioteca em um espaço ativo no 

processo de busca e construção do saber, no despertar do imaginário e da 

criatividade, trazendo a comunidade escolar para este espaço e utilizando-o de 

forma significativa, para o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. 

Objetivos 

Através dessa etapa do projeto, busca-se continuar transformando a 

biblioteca em um ambiente agradável, com recursos para o atendimento da 

comunidade escolar, com atividades culturais e principalmente incentivar o prazer a 

leitura de todos. 

Nossa ferramenta continuará sendo o incentivo do espaço da biblioteca, 

conseguindo cada vez mais mostrar a comunidade escolar que a biblioteca é um 

espaço útil e as suas portas estão sempre abertas, os alunos e professores a devem 

ter como um espaço de informação e prazer literário. 

A clientela é, em sua maioria, crianças a partir de 5 anos e alguns 

adolescentes, uma fase rica no processo cognitivo, processo este onde pretende-se 

enriquecer o vocabulário infantil, alimentando-os com as ações culturais de leitura, 

imaginário, música e artes. 

 Cada ação inserida neste contexto é reavaliada e com um objetivo alvo a 

ser atingido. O propósito é oferecer algo de bom, útil, e implementar o conhecimento 

de uma forma lúdica. É importante entender que o aluno quer a todo o momento 



 

criatividade, dinamismo e oportunidade de participar e, estrategicamente, sempre 

encontrar um pedacinho seu no ambiente da biblioteca e dessa forma, receber a 

devida atenção a seus anseios. 

À medida que o aluno sai satisfeito e que propaga essa ideia, faz da 

Biblioteca uma referência. 

 Mas o que realmente deve ser feito para que se desmistifique a ideia 

retrógrada existente sobre a biblioteca, principalmente a escolar, que hoje mais do 

que nunca, tem o papel e o objetivo de apoiar o educador e a educação 

propriamente dita? Para isso estaremos introduzindo a este projeto ações culturais e 

de releitura de obras clássicas, de uma forma artística e criativa. 

 Justificativa 

Segundo o Ministério da Educação (MEC) e outros órgãos ligados à 

Educação, a leitura: 

1.    Desenvolve o repertório: ler é um ato valioso para o nosso 

desenvolvimento pessoal e profissional. É uma forma de ter acesso às informações 

e, com elas, buscar melhorias para você e para o mundo.  

2.    Liga o senso crítico na tomada: livros, inclusive os romances e 

outras categorias, nos ajudam a entender o mundo e nós mesmos.  

3.    Amplia o conhecimento geral: além de ser envolvente, a leitura 

expande nossas referências e nossa capacidade de comunicação.  

4.    Aumenta o vocabulário: graças aos livros, descobrimos novas 

palavras e novos usos para as que já conhecemos. 

5.    Estimula a criatividade: ler é fundamental para soltar a imaginação. 

Por meio dos livros, criamos lugares, personagens, histórias…  

6.    Emociona e causa impacto: quem já se sentiu triste (ou feliz) ao fim 

de uma estória sabe o poder que um bom livro tem.  

7.    Muda sua vida: quem lê desde cedo está muito mais preparado para 

os estudos, para o trabalho e para a vida.  

8.    Facilita a escrita: ler é um hábito que se reflete no domínio da escrita. 

Ou seja, quem lê mais escreve melhor. 

 



 

Avaliando estes oito itens e percebendo que nossa comunidade escolar em 

2016, passou a utilizar com uma maior frequência à Biblioteca, pretende-se em 

2018com o projeto “Biblioteca Ativa” realizar as mudanças necessárias e possíveis 

para cada vez mais atrair a comunidade escolar e demais interessados.    

Metodologia 

• Organizar um cronograma de uso deste espaço, oportunizando que todas 

as turmas tenham acesso à biblioteca para leitura, pesquisa e entretenimento. 

• Proporcionar diferentes atrações para tornar o espaço bem dinâmico 

(contação de histórias, vídeos, dramatizações etc.). 

•Possibilitar ao aluno o acesso aos livros para que possa manuseá-los, 

pesquisar e escolher o que quer ler. 

• Preparar uma estante com revistas, gibis e outros de interesse infantil, 

• Organizar uma gaveta literária para os professores em sala de aula, para 

ser usado pelo professor e pelo aluno, quando necessário. Com acervo diversificado. 

 Montar um acervo com os trabalhos dos alunos e expor a visitação 

para que possam ser vistos por toda a comunidade escolar. 

 

• Permitir que o aluno participe ativamente deste universo da leitura, ouvindo 

histórias, contando, recontando, discutindo, montando cenários, emitindo opinião 

sobre a obra lida, dando sugestões, para que se tornem adultos leitores. 

Resultado Esperado 

Atingiu-se o objetivo do primeiro ano de 2018, o resultado esperado para o 

ano de 2019 é de aumentar a participação dos docentes da unidade nos projetos, 

conseguindo envolver o máximo de professores e alunos nas atividades 

programadas e conquistar os funcionários, fazendo também que utilizem dos 

serviços da Biblioteca com maior frequência.  

 



 

Atividades Previsão 

Acolhimento das crianças de 1° e 2° anos. Contação de estórias. 
  

Organização do espaço, verificação da disposição dos livros, 
atualização dos periódicos, verificação da necessidade de novos 
equipamentos e livros etc. 

  

Divulgação do projeto da biblioteca em reunião com os professores 
junto com o possível cronograma das atividades culturais.   

 Oficina de leitura e escrita como auxilio a substituição de 
professores    

Montagem e apresentação da HORA DO CONTO. 
  

Oficina de pintura e exposição de trabalhos realizados pelos 
alunos participantes do projeto da HORA DO CONTO.    

Solicitação de sugestões e críticas, encerramento das atividades 
da biblioteca   

 

Responsáveis:  Professora FABIANA NAPOLI, 

Professora MÁRCIA TORRES.  
 



 

 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) 

 

“É fato a necessidade da Orientação nas 

escolas porque é ela que vai permitir avançar – junto 

com os professores- num conteúdo que possibilite ir 

além dos conhecimentos programados no currículo da 

escola, atingindo um currículo que esteja comprometido 

com a construção do sujeito/aluno na formação de sua 

cidadania. ” 

   Mirian Grinspun 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O desafio do educador/orientador se torna cada vez mais necessário para 

conquista do educando e inculcação de valores sociais, de convivência e de 

afetividade cada vez mais distorcidos frente às novas realidades sociais. 

Para Knecthek (2014, p. 50), 

Os problemas educacionais apresentam novas feições, 

com características peculiares à época e proporções maiores e 

mais desafiadoras aos pesquisadores, nos diferentes ramos do 

conhecimento. 

Podemos entender que os problemas educacionais são os mesmos 

problemas enfrentados pela orientação, tendo em vista que está faz parte daquela. 

Sendo sempre importante a pesquisa dos problemas da área para o encontro de 

alternativas que melhorem está prática. Segundo Knecthek (2014, p. 57): “As 

dimensões das novas realidades aqui abordadas são relevantes para a pesquisa em 

educação”. 

Levaremos em consideração que a Orientação Educacional no Brasil 

vivenciou vários momentos, onde a função da Orientação passeou pelos campos 

vocacionais, da disciplina, do aconselhamento social e em ordem cronológica esses 

períodos foram chamados de: Implementador, Institucional, Transformador, 

Disciplinador, Questionador e Orientador, este que continua até os dias atuais. Esse 

trabalho tem como objetivo discutir e demonstrar qual o papel do Orientador na 



 

sociedade de hoje, como se deu esse avanço até o período orientador. Sua 

realização busca ao final contribuir com a prática da orientação nos espaços 

educativos, demonstrando que o papel do orientador é importante e necessário para 

mediação família-escola-sociedade e para intervir no caráter individual do educando, 

transformando-o e preparando- o para o convívio social.  

BREVE HISTÓRICO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NO BRASIL 

Para entendermos a forma que a Orientação Educacional foi constituída e é, 

vislumbrada, nos dias atuais, faz-se necessário percorrer o seu histórico, a sua 

chegada ao Brasil, à forma com que as legislações fazem referência à Orientação.  

O Orientador Educacional tem assumido papeis diversos e complexos no 

processo educativo, ora tendendo às questões psicológicas, buscando um 

ajustamento do indivíduo, outrora partindo para um viés de assessoramento do 

professor, aconselhamento vocacional e outros papéis diversos que o Orientador 

tem assumido nesse contexto histórico. 

De acordo com Grinspun (2012), em A Orientação Educacional: uma 

perspectiva contextualizada, seis são os períodos que marcam a história da 

Orientação educacional no Brasil. Fazendo referência às ideias da autora 

explicitaremos aqui esses períodos e sua relação com o contexto educacional da 

época. 

O primeiro período encontrado na literatura denominado como Período 

Implementador, que foi do ano de 1920 a 1941, para a autora nesse período a 

Orientação Educacional esteve timidamente associada à orientação profissional, 

com ênfase nos trabalhos de seleção e escolha profissional. No Período 

Institucional, que ocorre entre 1942 a 1960, acontece toda a exigência legal da 

orientação nas escolas e discutem-se os cursos que cuidam da Formação dos 

orientadores educacionais. Segue com o Período Transformador de 1961 a 1970, 

nesse período de acordo com Grinspun “Orientação educacional caracterizada como 

educativa, na Lei n. 4024/61, até a profissionalização dos que atuam nesta área, 

através da lei 5540/48”. O Período Disciplinador acontece de 1971 a 1980 onde se 

encontra a obrigatoriedade através da lei, do aconselhamento vocacional, vejamos 

isso nas próprias palavras de Grinspun (2012, p. 32): “Apesar de a diretriz da 

Orientação assinalar para uma visão mais sociológica e coletiva, a legislação dos 

profissionais da área compromete-os com atribuições e funções voltadas para a 



 

Psicologia”. Nesse período ocorre também a publicação do Decreto n. 72.846/73, 

que regulamenta a lei que trata do exercício da profissão de orientador educacional. 

O Período Questionador acontece na década de 1980, onde segundo Grinspun 

(2012, p. 34): “A década de 1980 traz grandes modificações que irão se refletir na 

educação, na escola e na orientação [...] vão se modificando para uma dimensão 

mais crítica e consciente do momento político social que vivíamos”. Nesse período o 

Orientador deseja participar do planejamento da escola, e busca trazer o contexto do 

aluno fora da escola para entender a prática que acontece na escola. Busca-se uma 

educação de qualidade. Por fim, a autora nos apresenta o Período Orientador, que 

nasce a partir de 1980, para a autora a Orientação nesse período irá trabalhar a 

subjetividade, a intersubjetividade e o diálogo, buscando a construção do 

conhecimento pelo educando. Outro momento marcante que ela cita no artigo 

mencionado acima é a extinção da Federação Nacional de Orientação Educacional 

(FENOE), e a junção da Orientação ao sindicato das outras categorias da área 

educacional. Esse período que segue até os dias atuais traz muitos 

questionamentos a respeito do papel do orientador frente as inúmeras mudanças 

que vem ocorrendo na nossa sociedade, principalmente com o advento das novas 

tecnologias educacionais, e a rápida disseminação das informações. 

Continuando com o contexto histórico da Orientação no Brasil, podemos 

perceber de acordo com os períodos elencados por Grinspun, que a Orientação 

iniciou-se no país como uma vertente educacional, mais voltada para a psicologia 

onde tínhamos a prevenção de conflitos, o aconselhamento vocacional e profissional 

e hoje temos uma Orientação Educacional mais crítica, que continua mantendo o 

aluno como centro, porém buscando entender e influenciar no seu contexto. 

A prática da Orientação Educacional vem constantemente sendo questionada, 

e junto com esses questionamentos as dúvidas sobre a quem a Orientação serviu ao 

longo desse histórico. 

De acordo com Costa (2014, p. 31), 

Nas primeiras décadas do século XX, apesar do 

crescimento econômico do Brasil, as relações entre educação e 

o desenvolvimento se distanciaram. É evidente que o 

crescimento econômico do Brasil pressionou o sistema 

educacional, mas devido ao baixo rendimento escolar e o ranço 



 

de uma sociedade presa a preconceitos sociais e 

discriminatórios, a evolução da educação foi contida.  

Podemos inferir, de acordo com Costa (2014), que a Orientação por estar 

contida dentro do processo educacional se manteve sempre a serviço dos interesses 

do sistema, o que apresentou baixo rendimento e assim precisa ser sempre revista 

para que sua evolução não seja contida, junto com os anseios da sociedade. 

 

Um pouco de Orientação na legislação brasileira 

 

Costa (2014) faz referência às Constituições Brasileiras, onde podemos 

perceber os mesmos processos/as mesmas intenções reveladas, que ocorreram 

com a história da Orientação, e assim entendendo a educação num contexto mais 

amplo, possa melhorar nosso entendimento no campo da Orientação. Para o autor, 

a Constituição de 1891-1931 tratava da educação de forma laica, a Constituição de 

1934, apresentou o projeto que cada Estado organizasse a sua educação, 

privilegiando a formação de mão de obra, na de 1937, a constituição buscava o 

controle dessa mão de obra através da educação, em 1946 acontece à 

obrigatoriedade do ensino primário e à Constituição dá competência para a união 

legislar as diretrizes e bases da educação nacional. Em 1964, temos uma revolução 

militar e a educação volta-se para uma perspectiva econômica, onde as palavras do 

próprio autor Costa (2014, p. 34) elucidam melhor o momento: 

“O interesse que o governo nutre pela educação é a 

repressão aos professores e alunos indesejáveis ao regime. O 

novo regime não admitia crítica e tinha como princípios: 

anticomunismo exacerbado, anti-intelectuais que pregavam a 

negação da razão e o terrorismo cultural.” 

 

Passado esse momento de tecnicismo e repressão da educação, com a 

redemocratização do País, chegamos à Constituição de 1988, que afirma que a 

educação é direito de todos e dever do estado e da família. Diz-se também que a 

educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa e prepara para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Está também assegura o ensino 

gratuito nos estabelecimentos oficiais de ensino. 



 

Voltamos com Grinspun em outra obra: A Orientação Educacional: conflito de 

paradigmas e alternativas para a escola (2006), onde a autora nos mostra como as 

Leis de Diretrizes e Bases Nacionais trataram a Orientação educacional. Iremos 

relatar em ordem cronológica de acordo com o apresentado por Grinspun (2006, p. 

142-149): 

Lei n. 4.024/61- Orientação educativa e vocacional- 

uma educação mais atenta à originalidade de cada adolescente 

[...] mais apta a fazer desabrochar suas virtualidades. Embora 

não seja explicitada da lei em termos de conceito, está 

caracterizada por seu aspecto preventivo e psicológico. O 

orientador aparece como um profissional muito presente na 

LDB para o cumprimento das diretrizes governamentais, no que 

se refere à educação. Lei n. 5.564/68 – profissão do orientador 

educacional- mudou os critérios de formação do Orientador 

educacional. Lei n. 5692/71 –. Instituir obrigatoriamente a 

orientação educacional, incluindo aconselhamento vocacional, 

em cooperação com professores, a família e a 

comunidade/serviu mais ou menos para o sistema que para os 

próprios alunos. Decreto-Lei n. 72.468/73 regulamenta a Lei n. 

5.564/68 – provê o exercício da profissão de orientador- 

Refletem a dimensão psicológica da Orientação Educacional. 

Lei 9.394/96 – A orientação educacional, na nova lei não 

aparece explicitamente, muito embora sua presença seja 

observada em vários artigos. Cita a formação em orientação 

educacional, a nível de graduação e pós-graduação. 

 

Dentro das Leis de Diretrizes e Bases da Educação, assim como nas demais 

legislações encontradas a Orientação aparece primeiramente com o cunho 

Corretivo, de encaminhamento, depois voltado para Orientação Vocacional, 

moldando os educandos às práticas sociais da época, produzir mão de obra 

capacitada, como implicitamente e explicitamente trazido nas Leis Orgânicas, onde 

temos a primeira referência na legislação à Orientação Educacional – Decreto-Lei n. 

4.073/42. E assim, a Orientação permanece durante muito tempo nos nossos meios 



 

educacionais, com variações no seu sentido, porém sem deixar de existir e de 

contribuir para a perpetuação do status quo da educação. 

Diante do exposto, conforme Assis (apud GRINSPUN, 2012, p. 158): 

 

As mudanças na sociedade e seus reflexos no interior 

da escola, assim como a compreensão cada vez maior por 

parte dos educadores de que a educação é uma prática 

político-social, necessária e intencional, apontaram para a 

importância de se rever a função da escola. Além disso, era 

necessário redefinir a prática dos diferentes profissionais que 

nela atuam e, consequentemente, rever os conteúdos que 

fundamentam a sua prática. 

 

Grinspun (2012, p. 23-24) também destaca: 

 

Todo o processo da orientação manteve sempre, 

estreita relação com as tendências pedagógicas, sendo o seu 

trabalho desenvolvido a partir do que dela se esperava nas 

diversas concepções. A análise desta relação engloba 

diferentes aspectos e significados da pratica da orientação e de 

suas dimensões no cenário educacional, configurando pelos 

princípios e propósitos daquelas concepções. 

 

O Regimento Escolar do DF (2015) apresenta uma Subseção que trata do 

Serviço de Orientação Educacional, fala das especificidades do cargo, da atuação 

do Pedagogo- Orientador Educacional e suas atribuições, segue abaixo na íntegra:  

Da Orientação Educacional 

 

Art. 126. A Orientação Educacional é serviço especializado, desempenhado pelo 

Pedagogo-Orientador Educacional, para o acompanhamento e o apoio dos 

profissionais da educação, dos estudantes, seus familiares e articulação da 

comunidade escolar e da rede externa (rede social ou rede de apoio), quanto ao 

processo de ensino e aprendizagem e das relações humanas que os cercam.  



 

Parágrafo único. O Pedagogo-Orientador Educacional é profissional concursado e 

parte integrante da equipe pedagógica da unidade escolar.  

Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da 

ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico -PPP, 

visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser 

autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio 

social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. 

Art. 128. São atribuições do Pedagogo-Orientador Educacional:  

I. Participar do processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP da 

unidade escolar;  

II. Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação 

Educacional na unidade escolar;  

III. Participar das coordenações pedagógicas coletivas da unidade escolar 

visando à organização do trabalho pedagógico;  

IV. Planejar, implantar e implementar a ações da Orientação Educacional na 

Unidade Escolar; 

V. Realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando os Eixos 

Transversais do Currículo; 

VI. Discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e 

aprendizagem ante à realidade socioeconômica do estudante;  

VII. Analisar com a equipe pedagógica as contradições da unidade escolar e 

as diferentes relações que exercem influência na aprendizagem; 

VIII. Contribuir para as melhorias do processo de ensino e aprendizagem na 

unidade escolar;  

IX. Estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, política 

e econômica do contexto escolar; 

X. Fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo da Educação Básica;  

XI. Contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos 

fatores que interferem no processo de ensino e de aprendizagem;  

XII. Coordenar o processo de informação educacional e profissional sobre o 

mundo do trabalho auxiliando na elaboração do projeto de vida do 

estudante;  

XIII. Supervisionar estágio na área de Orientação Educacional; 



 

XIV. Participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que 

apresentem dificuldades no processo de ensino e aprendizagem; 

XV. Apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho Escolar, Grêmio 

Estudantil, bem como Associações de Pais e Mestres e outros, ou 

parcerias que necessitem de ação articulada com a Orientação 

Educacional; 

XVI. Articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da 

SEEDF;  

XVII. Participar de programas de formação continuada com o objetivo de 

fomentar a práxis educativa; 

XVIII. Elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos 

resultados das ações da Orientação Educacional;  

XIX. Emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência;  

XX. Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, 

identificando suas potencialidades, seus interesses e suas necessidades;  

XXI. Articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma 

educação inclusiva afim de contribuir para a superação de dificuldades de 

aprendizagem; 

XXII. Desenvolver ações de mediação em conflitos, em parceria com a equipe 

gestora e a equipe pedagógica. 

XXIII. Coordenar o processo de informação educacional e profissional sobre o 

mundo do trabalho auxiliando na elaboração do projeto de vida do 

estudante;  

XXIV. Supervisionar estágio na área de Orientação Educacional; 

XXV. Participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que 

apresentem dificuldades no processo de ensino e aprendizagem; 

XXVI. Apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho Escolar, Grêmio 

Estudantil, bem como Associações de Pais e Mestres e outros, ou 

parcerias que necessitem de ação articulada com a Orientação 

Educacional; 

XXVII. Articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da 

SEEDF;  



 

XXVIII. Participar de programas de formação continuada com o objetivo de 

fomentar a práxis educativa;  

XXIX. Elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos 

resultados das ações da Orientação Educacional;  

XXX. Emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência; 

XXXI. Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, 

identificando suas potencialidades, seus interesses e suas necessidades;  

XXXII. Articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma 

educação inclusiva afim de contribuir para a superação de dificuldades de 

aprendizagem; 

XXXIII. Desenvolver ações de mediação em conflitos, em parceria com a 

equipe gestora e a equipe pedagógica.  
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PROJETO VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES READAPTADOS 

Dentro de nossas instituições, encontramos servidores das carreiras de 

magistério e administrativa, que por algum problema de saúde precisam ter suas 



 

funções readaptadas ao problema de saúde ou com alguma restrição de funcional, 

devido o problema de saúde. São os servidores readaptados. Dentro da Escola 

Parque 313/314 Sul, temos necessidades destes servidores nas seguintes funções: 

Biblioteca: dois servidores (matutino e vespertino); Organização da Merenda 

Escolar: seis servidores (matutino e vespertino); Laboratório de informática: dois 

servidores (matutino e vespertino); Apoio à direção: um servidor (matutino e 

vespertino). Podemos atender até 08(oito) servidores, desde que os mesmos 

aceitem ser enquadrados nas atividades e horários necessários à Instituição de 

Ensino. 

 

RECREIO MONITORADO 

Será desenvolvido visando melhor aproveitamento do horário do recreio, no 

total de 20 minutos diários, buscando a preservação da integridade física de nossos 

alunos e aproveitando melhor o tempo do aluno na escola. 

 

 

Projeto – Mediação de conflitos na Escola Parque 313/314 sul 

Implementar a mediação social dos conflitos no espaço escolar, promovendo 

uma cultura de paz e educação em e para os direitos humanos, no contexto da 

educação integral na Escola Parque 313/314 Sul. 

Objetivos específicos 

1) Formação dos segmentos escolares em educação em direitos humanos e 

mediação de conflitos no contexto escolar.   

2) Estudar os conceitos de educação em direitos humanos, educação para a 

paz,conflito ,violência e a metodologia da mediação coletiva.  

3) Criar o Núcleo de mediação da Escola Parque. 

 

Visita Guiada – Cozinha/ Refeitório 

Conhecer o preparo dos alimentos, a higienização no preparo e manuseio, e 

o local onde são realizados. Desmistificar a origem dos alimentos servidos na 



 

escola. Favorecer melhora na relação interpessoal entre os funcionários da 

cozinha/refeitório com os alunos e vice-versa. Aspectos a serem trabalhados é a 

Higiene com o preparo e o manuseio dos alimentos, origem dos alimentos (não 

enlatados), relações interpessoais (merendeiras -  alunos - merendeiras). 

Projeto - Assembléias Escolares 

O projeto se pautará nos conceitos relacionados à temática da democracia, 

da cultura de paz, provocando um diálogo sobre assembleias escolares e seus 

efeitos no contexto escolar. Através da sensibilização do corpo docente, 

trabalharemos os conflitos que acontecem na escola, sobre a ótica da mediação 

social, tendo como atividade principal as assembleias em sala de aula escutando e 

dialogando com os alunos, fazendo com que os mesmos se sintam parte do 

processo, pensem e ajam criticamente desde a infância sobre suas ações. 

 

Projeto: Bullying! Aqui não!  

Após observação de situações de bullying entre os alunos dessa escola, 

tornou-se necessário um trabalho que abordasse a temática do bullying, bem como 

que a promoção da prática reflexiva, que desenvolvesse o respeito entre os pares e 

uma valorização da cultura da paz. Por se tratar de uma escola inclusiva, onde 

atendemos em classes regulares alunos com diversas necessidades educacionais, é 

importante trabalharmos a aceitação das diferenças pessoais, e que defendamos 

uma convivência plena, autônoma e livre de Bullying. 

11.10. Projeto de Formação de Plateia 

A proposta fortalecer o elo e criar uma interseção sistemática entre ação 

educativa e ação artística, convidando o público escolar a vivenciar espetáculos 

cênicos (teatro, dança, musical e de rua) e depreender dessa vivência novos 

saberes e diferentes referências estéticas, o que contribui para o seu 

aperfeiçoamento ético e cultural. 

Nesta proposta, considera-se formação de plateia o processo de 

sensibilização, integração e compreensão dos estudantes e educadores frente ao 

universo da produção artística ao longo da vida. 



 

 

Projeto de Promoção À Saúde: “Educar para Bem Viver!” 

A Educação e a Saúde são amplamente reconhecidas como necessidades 

básicas e universais do ser humano. Além de receber informações sobre cuidados 

com o corpo e ter acesso a tratamento médico/odontológico, é necessário uma 

visão mais abrangente para que sujeitos e comunidades sejam mais saudáveis. 

Nessa visão holística, a Escola passou a tratar a “Saúde” como um tema transversal 

e multidisciplinar, de modo que a abordagem dessa questão se tornou parte 

obrigatória de todas as disciplinas. 

A saúde só é possível na produção de cidadania e autonomia do ser 

humano. Conforme o Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, as 

diretrizes e objetivas do PSE, mais do que uma estratégia de integração das 

políticas setoriais, se propõe a ser um novo desenho da política de educação em 

saúde que:  

1 - Trata a saúde e educação integrais como parte de uma formação ampla 

para a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos;  

2 - Permite a progressiva ampliação das ações executadas pelos sistemas 

de saúde e educação com vistas à atenção integral à saúde de crianças, 

adolescentes e jovens e à educação em saúde; e. 

 3 - Promove a articulação de saberes, a participação de alunos, pais, 

comunidade escolar e sociedade em geral na construção e controle social da 

política. 

 

São objetivos do PSE: 

 

 1. Promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos 

à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de 

educação;  

2. Articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às ações das redes 

de educação básica pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas 

ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, 

equipamentos e recursos disponíveis; 

 3. Contribuir para a constituição de condições para a formação integral de 

alunos; 

 4. Contribuir para a construção do sistema de atenção social, com foco na 

promoção da cidadania e nos direitos humanos;  



 

5. Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que 

possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar; 

 6. Promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, 

assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes; 

e. 

7. Fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e 

saúde. 
 
Objetivo Geral 

 

Estimular o desenvolvimento de práticas metodológicas e atividades com 

estudantes, pais e familiares em parceria com o corpo de professores da escola, 

visando à mudança e a incorporação de hábitos alimentares saudáveis, promover, 

de forma competente, o acesso à informação, incrementando o conhecimento para o 

autocuidado e, ainda, o contato e a experimentação de alimentos que sejam de fácil 

acesso e preparo simultaneamente saudáveis e agradáveis aos sentidos, 

proporcionando prazer e respeitando a cultura dos indivíduos e de seu grupo social. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Enriquecer o currículo escolar com atividades práticas e teóricas na 

exploração do tema transversal “Saúde e Qualidade de Vida”; 

- Contribuir para a formação integral dos alunos, melhorando assim os 

índices de educação e de saúde de nossa comunidade; 

- Incentivar aos alunos a adoção de posturas e hábitos que valorizem uma 

vida saudável, seja em casa ou na Escola; 

- Promover a cultura de paz nas unidades escolares através de diversas 

atividades e ações para construir um ambiente sadio e solidário, sem violência e 

acidentes; 

- Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que 

possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar; 

 

Justificativa 

 

 Não se pode mais pensar a Educação com a simples visão reducionista de 

ensinar a ler, escrever e tão somente com o vislumbre da formação profissional. 

Mais que isso, a Escola precisa se comprometer com a cidadania, formando seres 

humanos plenos e pensantes, que certamente terão maiores oportunidades na vida 

dos tempos modernos.  A educação eficaz é aquela em favorece a formação de 

cidadãos críticos e bem informados, que tenham habilidades e competências 

diversas para agir de forma eficiente em defesa da vida.  



 

              O Projeto de Promoção a Saúde visa contribuir com o 

fortalecimento das questões relativas à promoção da saúde e melhoria na qualidade 

de vida de nossos alunos. 

 

Metodologia 

 

O projeto será desenvolvido por uma equipe de educadores da Escola 

Parque 313/314 sul, com ações a serem desenvolvidas durante o período letivo, 

seguindo o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola, com o objetivo de 

sensibilização do público envolvido. Teremos também diversas palestras e 

atividades na Escola, todas com a temática “Saúde”, “vida saudável” e “cultura da 

paz”, onde serão abordados assuntos que favoreçam a construção de uma cultura 

de paz e combate às diferentes expressões de violência, além de estímulo à 

atividade física. 

 

Sugestão De Atividades 

 

1 – Gincana semestral com pontuação baseada na limpeza e cuidado da 

mesa por parte do grupo, organização da fila, etc. 

2 -Criação da “Mascote da alimentação” 

3 – Criação de cartazes lúdicos visando mostrar a necessidade de uma 

alimentação saudável. 

4 - Organização de um concurso de desenhos, com exposição e 

premiação dos melhores trabalhos;  

5 - Concurso de poesias, redações e músicas com a temática “vida 

saudável” e “paz na Escola”, com a culminância de uma apresentação dos 

melhores trabalhos;  

6 – Visita guiada a cozinha para assistir como é feito o almoço e o preparo 

dos lanches/ bate papo com as cozinheiras e merendeiras. 

7 – Palestras. 

8 – Eleger representante do grupo (aluno) para diálogo e condução das 

atividades. 

9 - Eleição de representante de grupo, visando à democracia 

representativa, em conjunto com o Projeto de promoção a saúde. 

10- Apadrinhamento dos grupos pelos professores, em conjunto com o 

Projeto de promoção a saúde. 

11- Construção de Mural/Banner de convivência escolar – rotina da 

escola, direitos e deveres dos alunos., normas de convivência. 

12-Implantação na sala dos murais/envelopes de elogios, críticas e 

sugestões. 

13- Assembleias por grupo e/ou por turmas realizadas a cada bimestre pra 

avaliação dos encaminhamentos e escuta de novas demandas. 



 

 

Avaliação Das Ações Desenvolvidas 

A avaliação do Projeto de Promoção a Saúde ocorrerá mensalmente em 

coordenação. 
 

Projeto Copa América das Escolas Parque - Estádio Nacional de Brasília 

O projeto Copa América das Escolas Parque – Estádio Nacional de Brasília tem 

como objetivo possibilitar aos estudantes dos 5º anos frequentadores das Escolas Parques 

da Rede Integradora de Educação Integral da Regional Plano Piloto, 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 visita e jogos na arena do 

Estádio Nacional de Brasília, por meio da integração entre Secretaria de Educação e 

Secretaria de Esporte e Turismo. 

Data Provável: Entre os dias 10 a 12 de junho. 

 

Objetivos 

- Participação dos estudantes dos 5º anos frequentadores da Educação 

Integral das Escolas Parque no torneio esportivo; 

- Integração das equipes das Escolas Parque para elaboração da estrutura 

do torneio; 

- Trabalho interdisciplinar com vistas a inserção de aspectos culturais dos 

países participantes nos conteúdos escolares; 

- Visita e conservação da Arena do Estádio Nacional de Brasília; 

- Desenvolvimento das relações interpessoais e respeito por meio do 

esporte; 

- Proporcionar a interrelação entre Secretaria de Educação e Secretaria de 

Esporte e Turismo para a realização do evento. 



 

 
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, Fair play, integração, mediação não violenta de conflitos e 

diálogo; 

- Aspectos culturais e musicalidade dos países participantes; 

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, reserva do Estádio Nacional, 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 Integradora 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 400 estudantes (200 

meninas e 200 meninos) dos 5ºanos da Educação Integral frequentadoras das cinco 

Escolas Parque do Plano Piloto. 



 

 
Avaliação  

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. 

 

Quadro do Planejamento coletivo para a Copa 

 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA 

UNIDADE ESCOLAR: EP 313/314 SUL  -  TUTORIAL 

PLANO DE AÇÃO 

PLANO DE AÇÃO – SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 

APRESENTAÇÃO 

Desde 1968 a Secretaria de Educação oferece o Atendimento Psicopedagógico na 

Escola Parque 307/308 Sul, um serviço de suporte técnico –pedagógico multidisciplinar, que se 

concretizava nessa forma, através pela atuação de Psicólogos e Pedagogos. Em 1971 o serviço foi 

transferido para o Centro de  Orientação Médico Psicopedagógico – (COMPP), com uma demanda 

crescente  em 1974 a Gerencia de Educação Especial  retomou a coordenação deste serviço, e na 

década de 1980  foi instituído o Atendimento Psicopedagógico para todo o sistema público de ensino  

do Distrito Federal.  

O Serviço de Apoio à Aprendizagem toma status de um serviço de suporte técnico-

pedagógico de apoio multidisciplinar da SEDF, através da  Portaria Nº 254, de 15 de dezembro de 

2008, que normatizou as atividades profissionais do Pedagogo e do Psicólogo, e promoveu o 

fortalecimento e o aprofundamento  teórico profissional que compõe esse serviço. É na sala de Apoio à 

Aprendizagem que crianças, pais e profissionais da educação têm a oportunidade de buscar ajuda e 

referencias para soluções de situações problema da vida escolar.  

“Sem um plano de ação, a escola fica sem norte”, afirma Marlucia 

Brandão.Assim o Plano de Ação da EEAA, consiste em um instrumento de trabalho dinâmico, 

ressaltando os principais problemas e os objetivos dentro de metas a serem alcançadas na unidade 

escolar, com critérios de acompanhamento e avaliação pelo trabalho desenvolvido. A organização do 

Plano de Ação do Atendimento Psicopedagógico propõe  atender às peculiaridades e necessidades da 

Escola Parque 313/314, adequando-se às ações docentes e discentes de forma planejada e 

intencional, apresentando apoio e atendimento a estudantes, pais  e profissionais envolvidos no 

processo escolar, com a intenção de atingir os objetivos e metas propostos pela Instituição 

Escolar. 

JUSTIFICATIVA 

Os dados observados em diagnósticos de leitura e escrita entre crianças de 2º e 5º 

anos do Ensino Fundamental, indicam um número significativo de crianças com dificuldades de 

aprendizagem  necessitando de apoio e intervenção pedagógica diferenciada. Que dê à criança 

estímulos e oportunidade de uma vivencia nova e eficaz da construção da leitura e escrita, com 

atividades simples e lúdicas e com recursos diferenciados para atender seu nível de dificuldade. 



 

OBJETIVO GERAL 

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

assessoria à pratica pedagógica da EP 313/314, e acompanhamento ao processo de 

ensino/aprendizagem  por meio de intervenções avaliativas, preventivas e institucionais, em 

articulação com o Serviço de Orientação Educacional da e  com os profissionais das escolas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Favorecer aos atores da instituição oportunidades de ressignificação de sentido e valores 

dentro da abrangência de conteúdos desenvolvidos, promovendo a consolidação de uma 

cultura de sucesso escolar; 

 Estudar, pesquisar e selecionar assuntos didáticos e incentivar troca de experiências entre 

professores; contribuindo para a reflexão  acerca de aspectos pedagógicos e 

intersubjetivos oxigenando as práticas e relações no contexto escolar; 

 Avaliar/intervir em situações problemas do cotidiano da escola, bem como das 

necessidades apresentadas nas queixas escolares, em caráter preventivo e/ou corretivo, 

promovendo um ambiente escolar saudável; 

 Contribuir com a formação continuada do corpo docente; 

 Atuar junto  às famílias para maior participação no processo educacional dos estudantes, 

 Participar da construção do fazer pedagógico da escola, oportunizando reflexões acerca 

do contexto escolar que facilitem implementação de estratégias administrativo-

pedagógicas; 

 Articular ações com o SOE, para apoio e adequação de atendimento aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais;  

 Apoiar e subsidiar a elaboração e execução de projetos desenvolvidos;   

 Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

 Atender às necessidades específicas de alunos com dificuldades de 

integração/relacionamento no contexto dos espaços didáticos da escola, conforme 

solicitação/indicação de professores, orientação educacional ou direção/coordenação.  

 

METAS 

 Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

 Apoiar e subsidiar a elaboração e implementação de projetos desenvolvidos. 

 Participar do conselho de classe, colhendo informações e dados pertinentes ao processo 

adaptação, desempenho  e aprendizagem, bem como colher dados e informações significativas 

que subsidiem o trabalho da EAAA junto ao educando. 

 

PLANO DE AÇÃO 

 Mapeamento a ESCOLA PARQUE 313/314, numa perspectiva diagnóstica e de 

reconhecimento das necessidades imediatas;   

 Estudar, pesquisar e selecionar assuntos pertinentes à necessidade das crianças com 

necessidades especiais e incentivar troca de experiências entre professores;  

 Registrar em fichas próprias o desempenho individual dos alunos assistidos pela EEAA, e a 

sua integração e relacionamento com a turma, bem como dificuldades de adequação, tendo 

como premissa orientar os professores, quanto a intervenção e adequação necessária.  



 

 Elaborar e apresentar Apostilas que contemplam as dificuldades/necessidades especiais 

apresentadas pelos discentes com necessidades especiais. 

 Participação/Assessoria ao trabalho coletivo: Coordenações Pedagógicas, Conselho de 

Classe, Reunião de Pais;  

 Participar/Realizar Oficinas Pedagógicas contemplando temas de relevância para o corpo 

docente; 

 Conversas com alunos ou grupo de alunos, quando necessário, para atendimento de 

demandas específicas  (diversidade, bullyng, preconceito, discriminação etc.) 

 Atender em parceria com o SOE, a pais alunos e professores ,às demandas especificas do 

cotidiano. 

 Atendimento e entrevistas com alunos sempre que necessário. 

 Observação sistemática e assistemática de atitudes e comportamento dos alunos para 

proceder às intervenções necessárias.  

 Promover a atuação conjunta dos profissionais da escola fornecendo subsídios ao corpo 

docente para implementação de projetos desenvolvimento do trabalho. 

 Avaliar e reprogramar continuamente as estratégias e atendimentos, de  acordo com a 

demanda.  

 AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua e sistemática, tendo como foco sempre a melhoria do 

desempenho e eficácia da ação da  EAAA, junto à comunidade escolar em cada um de seus 

segmentos, será feita através de:  

 Análise do plano elaborado, para verificar se os objetivos foram alcançados;  

 Observação direta e indireta de todas as atividades desenvolvidas. 

 

Conclusão: 

 

                     O alcance dos objetivos deste plano não depende somente da atuação da Pedagoga, 

mas também, do apoio da Coordenação Pedagógica e Direção da Escola, da aceitação dos 

professores e do envolvimento de toda a comunidade escolar. É preciso angariar a confiança de 

todos, proporcionando assim, maior intercâmbio entre escola-comunidade.  
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Plano de Ação da Coordenação pedagógica 

PLANO DE AÇÃO DA  COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS Ações/ estratégias 
Parcerias 

envolvidas 

Publico Cronogra

ma 

Avaliação das 

ações  

Promover o 
estudo, 
avaliação e 
implementaç
ão  do PPP 

Suporte e organização dos 
eventos, reuniões e projetos da 
escola. 

Apoio, organização e orientação 
do projeto de promoção à Saúde 
(embarque/desembarque/almoço 
e lanche) 

Avaliar e adequar o PPP à 
realidade escolar, às expectativas 
do grupo, às necessidades do 
aluno e da escola. 

Equipe 
gestora/pro
fessores e 
coordenado
res 

Comunidad
e escolar 

2019 

Nos  eventos da 
escola 

Durante todo o ano 

Durante as 
coordenações 
pedagógicas e 
reuniões. 

Divulgar as 
informações 
e assegurar 
o fluxo de 
informações 

Manter quadro de avisos na sala 
de professores. 

Utilizar correspondência 
eletrônica para comunicação. 

Enviar e confeccionar bilhetes e 
avisos para os estudantes e 
familiares. 

Equipe 
gestora e 
coordenado
res 

Comunidad
e escolar 

2019 

Durante todo o ano 

 

Apoio e 
suporte 
pedagógico  

Auxiliar os professores 
oferecendo suporte pedagógico e 
realizar intervenções pedagógicas 
em sala de aula. 

Acompanhamento do 
planejamento pedagógico, 

Reunião com pais de alunos 
(estabelecer estratégias 
pedagógicas  e de convívio com 
os alunos e professores) 

Atendimento de emergências. 

Atendimento disciplinar dos 
alunos. Apoio a direção, sala de 
recursos e SOE. 

Organização, orientação e 
controle dos ESV 

Equipe 
gestora e 
coordenado
res 

Comunidad
e escolar 

2019 

Durante todo o ano 

Nos  eventos da 
escola 

Durante as 
coordenações 
pedagógicas e 
reuniões. 

Promover a 
formação 
continuada 
dos 
professores 
nas 
coordenaçõe
s  

Organizar e conduzir a 
coordenações pedagógicas, 
conversa pedagógica sobre 
temas referentes ao cotidiano 
escolar. 

Equipe 
gestora e 
coordenado
res 

Comunidad
e escolar 

2019 

Durante todo o ano 

Nos  eventos da 
escola 

Durante todo o ano 

Durante as 
coordenações 
pedagógicas e 
reuniões. 



 

 


