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“... Então (o camponês) descobre que, 

tendo sido capaz de transformar a terra,  

ele é capaz também de transformar a cultura: 

renasce não mais como objeto dela,  

mas também como sujeito da história.”  

Paulo Freire 
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1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

CRE: Coordenação Regional de Ensino do Gama 

CNPJ: 00.394.676/0001-07 

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar 

Telefone: (61) 3901-1886 

E-mail: se@se.df.gv.br 

Data da fundação: 17/06/60 

Utilidade Pública: Oferecer recursos para a viabilização da Educação Formal. 

Secretário: Rafael Parente 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental Tamanduá 

Endereço: Rodovia DF 180 Km 61 Ponte Alta Gama/DF  

Telefones: 3506-1087 (orelhão)   

E-mail: ceftam.cregama@gmail.com 

CRE: Gama 

Data de criação da Instituição Escolar: decreto Nº 481 de 14/01/66 

Turnos de funcionamento: Matutino e Vespertino 

 

 

 

mailto:se@se.df.gv.br
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Modalidades de Ensino: 

 Educação Infantil 

 1º ciclo – 1º e 2º períodos 

 Educação Especial 

 Classe de DI 

 Ensino Fundamental de 09 anos: 

 2º ciclo - Blocos 1 e 2 

 3º ciclo – Blocos 1 e 2 

Equipe Gestora: 

 Diretora: Rejane Valeria Silva Yamada – Matrícula 66.907-5 

 Vice-Diretora: Evandra Maria Monteiro – Matrícula 32.702-6 

 Supervisor Administrativo: Everane Guedes de Lucena – Matrícula 30.249-X 

 Chefe de Secretaria: José Soares da Silva Filho – Matrícula 214.611-8 
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2 - APRESENTAÇÃO 

A escola é um espaço plural, com identidade única e cultura própria, isso se 

dá graças à riqueza dos seus atores, com valores diferentes e experiências de vida 

variadas. 

Por ser multicultural precisa estabelecer objetivos pautados no bem comum 

da coletividade garantindo a representação das potencialidades e dificuldades dos 

envolvidos nas dimensões pedagógicas, administrativas e físicas. 

Segundo Silva (1987, p. 147), “a escola é uma organização gerada pela 

interação de uma pluralidade de agentes individuais (professores, especialistas, 

diretores, alunos, etc.), cujas atividades são mutuamente orientadas, isto é, são 

definidas e transmitidas por um sistema de expectativas culturalmente estruturadas 

e compartilhadas”. 

Deve ser uma sociedade, um lugar onde se aprendam regras de vida em 

comum, contribuindo para a estruturação do cidadão consciente do seu papel na 

sociedade em decorrência das necessidades democráticas vitais para todos os 

envolvidos no processo educacional. 

O Projeto Pedagógico tem uma função importante no sentido de ajudar a 

conquistar e consolidar a autonomia da escola, e ainda ser um canal de participação 

efetiva - Vasconcelos (2008). A elaboração deste Projeto envolveu toda comunidade 

do Centro de Ensino Fundamental Tamanduá no ano letivo de 2019 por meio de 

estudos dos documentos norteadores nas coordenações coletivas, questionários 

respondidos pelos os alunos e pais/responsáveis e plenárias envolvendo a 

comunidade escolar, observando o Art. 5º da Resolução CNE/CEB nº 01/2002 que 

diz “As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o 

direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 

23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do campo em todos 

os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e 

etnia” e o Art. 9º da portaria 419/2018 que diz “Os Projetos Políticos Pedagógicos 

das Escolas do Campo, formulados no âmbito da autonomia das Unidades 

Escolares em diálogo com as comunidades escolar e local, serão elaborados, 
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desenvolvidos e avaliados sob os princípios da Educação do Campo e a partir dos 

conhecimentos e informações consolidadas por meio do Inventário, Social, Histórico 

e Cultural...”. 

Os documentos publicados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (SEEDF) e pelo Ministério da Educação (MEC), que estão em vigência e as 

publicações de importantes autores da área educacional foram os principais 

suportes teóricos deste trabalho.  Entre essas fontes, destacamos: o Currículo em 

Movimento da Educação Básica 2ª Edição: Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais 

(2019), as Diretrizes de Avaliação Educacional (2014-2016), as Diretrizes 

Pedagógicas do BIA (2012), a Orientação Pedagógica: Projeto Político-Pedagógico 

e Coordenação Pedagógica nas Escolas, as Diretrizes Nacionais (2002/2008), os 

Marcos Legais para Educação do Campo/MEC, o Plano Distrital de Educação 

(2015/2024) em especial a  Meta nº  08 e a Portaria 419 de 2018 SEDF que institui a 

Política de Educação Básica do Campo. 

        Estão contemplados nesta PP a historicidade da escola, o diagnóstico da 

realidade da comunidade escolar, a função social e os princípios orientadores das 

práticas pedagógicas, os objetivos, as concepções teóricas da organização do 

trabalho pedagógico da escola, das práticas e estratégias de avaliação, bem como 

da organização curricular e do trabalho pedagógico da escola. O modo como será o 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico e as referências bibliográficas, 

concluem o presente trabalho. Nos apêndices, é apresentado o plano de ação para 

o desenvolvimento do PP, a síntese dos projetos individuais e coletivos 

desenvolvidos na escola. 

         Pretende-se que esse projeto tenha como princípio autonomia e participação 

garantindo que não se torne um documento engavetado para cumprir um protocolo, 

mas sim um “instrumento teórico-metodológico para a transformação da realidade” 

Vasconcelos (2008). 
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3- HISTÓRICO 

          O Centro de Ensino Fundamental Tamanduá, antes Escola Rural Tamanduá, 

iniciou suas atividades no ano de 1959. Somente sete anos depois, em 14/01/1966, 

foi reconhecida na rede oficial de ensino do DF, através do decreto Nº 481/66. Nesta 

época as turmas eram multisseriadas, mas atendiam à necessidade local.  

 

     

Figura 1 – Professora Marlene Faustino e alunos – 1963 ou 1964 
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             Segundo depoimentos coletados a escola surgiu para atender crianças de 

uma área denominada Fazenda Tamanduá, onde viviam alunos oriundos do campo 

e que não tinham condições de estudarem em escolas na área urbana devido à 

dificuldade de acesso, sendo responsável a professora Maria Augusta Faustino 

Ramalho que em 14/09/1966 lavrou a ata de inauguração oficial da Escola Rural do 

Tamanduá.  

 

Figura 2 – Ata Oficial da Inauguração – 1966 

Em 21/07/1976, dez anos depois de ser reconhecida, sua denominação foi 

alterada para Escola Classe Tamanduá, através do decreto Nº 95. 

Em decorrência da forte migração na região, do crescimento populacional e 

novamente da dificuldade de locomoção para as escolas da área urbana, a 

comunidade passou a necessitar de uma escola que ofertasse turmas para alunos 
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de 6ª a 8ª série, sendo iniciada em 1983 a primeira turma de 6ª série, com 

professoras da própria escola sendo pioneiras no atendimento dessas turmas. Em 

28/02/85, através da resolução 1360, a escola foi transformada em Centro de Ensino 

de 1º Grau Tamanduá.  

No ano 2000, a denominação foi novamente alterada para Centro de Ensino 

Fundamental Tamanduá, atendendo assim as novas denominações da LDB. 

No ano de 2018 a escola recebeu a declaração de escola Pioneira pelo 

Museu da Educação do Distrito Federal, reconhecendo o início das atividades no 

ano de 1959. 

 

Figura 2 – Declaração de Reconhecimento Escola Pioneira – 2018 
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                Figura 3 - Foto do Pátio Externo - 2016 

A escola localiza-se em uma bela área do campo na Rodovia DF 180, 

denominada Ponte Alta, onde a área para construção da escola foi cedida pela 

Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sendo que em seus arredores 

encontram-se a Sede da Embrapa Hortaliças, a Associação de Servidores da 

Embrapa, residências funcionais de funcionários da Embrapa e a Sede da Embrapa 

Cerrados. Devido essa proximidade a Embrapa presta a escola vários serviços 

como: palestras aos alunos, empréstimos de espaços para realização de formatura e 

eventos. Em contrapartida a escola através de sua função social formou vários 

estudantes da comunidade que são funcionários da Embrapa. 

Para a comunidade, a escola é e sempre foi muito mais que uma instituição 

onde se transmite conhecimento, ela é também o espaço onde as pessoas procuram 

lazer, cultura e constroem a sua história, sendo o inventário social, histórico e 

cultural o principal instrumento de construção da identidade da escola. 

O texto a seguir retrata um pouco da vida de uma servidora que tem nesta 

escola uma parte significativa da história da sua vida. 
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 Figura 4 - Foto do casamento                                     Figura 5 - Foto do 

casamento 
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A comunidade participa de todos os eventos promovidos pela escola, pois a 

região é localizada no campo e bastante carente de atividades culturais e esportivas, 

a não serem alguns eventos promovidos pela associação local denominada 

Associação de Moradores e Produtores da Ponte Alta – AMPPA. 

Dos eventos promovidos pelo estabelecimento de ensino, advêm ricas 

experiências, como o conhecimento da realidade do aluno e de seus familiares. Com 

base em informações colhidas através dessa socialização, a escola desenvolve suas 

atividades pedagógicas. O que contribui muito para o enriquecimento do trabalho 

desenvolvido. 

Os alunos são assíduos. A assiduidade é decorrente do transporte que é 

gratuito. Embora a escola fosse atendida parcialmente pelo transporte escolar 

locado desde o ano de 2007, apenas no ano de 2018, em decorrência de vários 

problemas ocorridos durante décadas com o transporte que atendia uma parcela dos 

alunos com o cartão de Passe Livre, o atendimento aos alunos passou a 100% no 

Transporte Escolar Locado, sendo atendido o que é estabelecido na Meta 8, item 

8.34 do PDE que diz:  “garantir a política de transporte escolar exclusivo com 

monitor para a educação do campo, conforme a legislação vigente, que assegure o 

direito aos estudantes em todas as etapas e modalidades de ensino, assim como em 

todos os turnos, incluindo a presença da família no ambiente escolar quando 

necessário e visando o acesso e à permanência na escola, com padrões adequados 

de segurança, seguro de vida coletivo e trafegabilidade em vias públicas”. 

 As faltas em sua maioria ocorrem devido à dificuldade de acesso em dias de 

chuva ou durante o período de seca e baixa umidade do ar. Os poucos casos de 

evasão decorrem da grande rotatividade das famílias atendidas, que em grande 

parte são provenientes de regiões do campo de outros Estados da Federação e que 

retornam ao seu lugar de origem sem se preocupar em retirar a transferências dos 

filhos na secretaria da escola.  

 O sistema I-EDUCAR, implantado nas secretarias escolares em 2015, 

melhorou esse problema devido às transferências só ocorrerem após a reserva de 

vaga na escola de destino, para as transferências ocorridas dentro do Estado do 
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Distrito Federal, porém não sanou o problema para as transferências para outros 

Estados da Federação. 

          4 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 O Centro de Ensino Fundamental Tamanduá está inserido num contexto em 

que os pais e responsáveis pelos alunos são moradores de chácaras, condomínios e 

assentamentos localizados nas proximidades da Rodovia DF 290, Rodovia DF 180 e 

Rodovia BR 060. 

 

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos alunos em 29 e 30/04/19.  

Nº de respostas: 183  

Título da pergunta: Você mora em?  

 

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos pais em 11/05/19. Nº de respostas: 138  

Título da pergunta: Você mora em?  
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para culturas de subsistência, 1 condomínio residencial e 2 acampamentos que 

surgiram a partir do ano de 2016 e também são encontradas áreas ocupadas por 

clubes, associações, frigoríficos e empresas diversas.      

            Boa parte dos moradores é nascida no Distrito Federal e outra parte é 

originária do de diferentes estados brasileiros, especialmente do nordeste, a 

escolaridade em sua maioria refere-se ao ensino fundamental (até a 8ª série), 

ressaltando-se que as mães são mais escolarizadas que os pais, o que poderia 

favorecer o acompanhamento dos seus filhos nas tarefas escolares. A maioria se 

dispõe a participar das reuniões e ajudar nas tarefas de casa. 

 

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos pais em 11/05/19. Nº de respostas: 138  

Título da pergunta: Qual o Estado que você nasceu?  

 

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos pais em 11/05/19. Nº de respostas: 138  

Compilação da pergunta: Qual o Estado que você nasceu?  
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A maior parte das famílias sobrevive com um salário mínimo, mas tem acesso 

à internet e equipamentos eletrônicos variados. A condição financeira das famílias 

não permite, por exemplo, a implantação da Associação de Pais e Mestres (APM), 

pois as mesmas não dispõem de recursos para esse tipo de colaboração. 

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos pais em 11/05/19. Nº de respostas: 138  

Título da pergunta: Qual a renda da sua família?  

Os pais do Centro de Ensino Fundamental Tamanduá possuem uma visão 

positiva da escola e demonstraram a percepção em relação ao trabalho geral 

desenvolvido pela escola: 

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado em 11/05/19. Número de respostas: 138 

Título da pergunta: Como você considera o trabalho desenvolvido nessa escola?  
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Os alunos do Centro de Ensino Fundamental Tamanduá possuem uma visão 

positiva da escola e sentem-se acolhidos por ela. Em entrevista realizada 

declararam o que mais gostam, o que não gostam e ainda o que falta no local onde 

estudam. Dentre as declarações destacam-se as preferências pelas brincadeiras e 

jogos, laboratório de informática, a quadra e os professores. 

A pesquisa revelou ainda a carência no que se refere ao lazer na comunidade 

o que motiva os alunos a procurarem a diversão na escola, à necessidade de 

funcionamento do laboratório de informática para os anos finais do Ensino 

Fundamental e o aumento do número de computadores.  

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos alunos em 29/04 e 30/04/19. 

Número de respostas: 138 

Título da pergunta: Na comunidade, o que tem de mais importante pra você?  

 

Os pais também responderam a mesma pergunta, referendando a resposta 

dos estudantes em relação à importância da escola para a comunidade:  

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos pais em 11/05/19. Nº de respostas: 138 

Título da pergunta: Na comunidade, o que tem de mais importante pra você?  
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Os estudantes demonstram interesses e necessidades diversas que nos 

coloca diante do desafio de atendê-los a partir de uma Educação Integral proposta 

pela SEEDF e também de respeitar as diferenças e incentivar o processo de 

inclusão na escola e ainda atendermos a um dos princípios da Educação do Campo 

que orienta-nos para o “respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, 

culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia” 

(Art. 2°, inciso I, o Decreto n° 7.352). 

Nesse contexto, foi verificado que os profissionais da educação estão 

reconhecendo a importância da construção do Inventário histórico, cultural e social 

da comunidade escolar:  

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos funcionários em 22/05/19. Nº de respostas: 

35 

Título da pergunta: Você está participando das atividades do inventário?  

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos funcionários em 22/05/19. Nº de respostas: 

35 

Título da pergunta: Você acredita que a construção do Inventário Social, Histórico e Cultural é 
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O grupo de professores e servidores do CEFTAM também considera a 

estrutura física da escola suficiente para atender aos estudantes, reconhecem a 

necessidade na melhoria do trabalho pedagógico e acompanhamento dos alunos, 

dos relacionamentos interpessoais no ambiente escolar e a participação da 

comunidade. 

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos funcionários em 22/05/19. Nº de respostas: 

35 

Título da pergunta: O que você acha da estrutura física da escola?  

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos funcionários em 22/05/19. Nº de respostas: 

35 
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comunidade escolar. O gráfico apresenta os resultados obtidos: 
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Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos funcionários em 22/05/2019. 

 Nº de respostas: 35 

Título da pergunta: Na comunidade, o que tem de mais importante pra você?  

Os organismos colegiados foram avaliados em sua maioria com êxito pelo 

grupo de professores e servidores da escola, o grupo considera que são atuantes e 

expressam comprometimento, iniciativa e efetiva colaboração nas ações educativas.  

A gestão de recursos financeiros descentralizados através do PDDE 

(Programa Dinheiro Direto na Escola) e suas ações e do PDAF (Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira) mostraram avanços nos investimentos 

para melhoria dos aspectos pedagógicos e físicos que são considerados 

fundamentais para a melhoria da qualidade de ensino.  

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos funcionários em 22/05/2019. 

Nº de respostas: 35 

Título da pergunta: Você acha que os recursos do PDDE e PDAF, repassados para a escola estão 

sendo bem aplicados para a melhoria do trabalho pedagógico?  
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Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos funcionários em 22/05/2019. 

Nº de respostas: 35 

Título da pergunta: Você acha que os recursos do PDDE e PDAF, repassados para a escola estão 

sendo bem aplicados para a melhoria da estrutura física?  

A gestão de pessoas é parte fundamental no processo educacional, a 

organização, o desenvolvimento e relacionamento dos profissionais bem como sua 

valorização e a observância dos direitos e deveres dos envolvidos no ambiente 

escolar foi avaliada pelos professores e servidores do CEF Tamanduá.  

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos funcionários em 22/05/2019. 

 Nº de respostas: 35 

Título da pergunta: Qual a sua avaliação sobre a atuação da Equipe Gestora?  

A gestão de pessoas promovida por meio da visão compartilhada, da integração 

entre os profissionais, famílias e estudantes visando a uma concepção educacional 

comum e à unidade de propósitos e ações, como também o clima organizacional 

apresentado e discutido a partir de dinâmicas e ações para desenvolver lideranças, 

elevar a motivação e autoestima dos profissionais e mediar conflitos são os itens 

que merecem atenção.  
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5 - FUNÇÃO SOCIAL 

Em uma sociedade que prima pelo saber, temos a grande missão de 

transmitir o conhecimento universal e sistematizado proporcionando condições para 

o desenvolvimento da consciência crítica do aluno que o levará a uma 

transformação nos aspectos pessoal e social, valorizando também os saberes 

culturais dos sujeitos do campo. 

 Para tanto, a escola desenvolverá seu trabalho pedagógico, alicerçado na 

proposta pedagógica vigente e no Currículo Em Movimento da Educação Básica do 

Distrito Federal, tendo em vista o aprimoramento de sua função social, na 

especificidade de escola do campo, atendendo os princípios da educação do campo 

contidos na Portaria SEDF nº 419/2018. 

6 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

Os princípios que orientam as práticas pedagógicas do Centro de Ensino 

Fundamental Tamanduá devem estar voltados ao atendimento de alunos da escola 

do campo, o Currículo em Movimento da SEEDF (Livro 1), ressalta:  

“A base fundamental de sustentação da Educação do Campo 

é que o território do campo deve ser compreendido para muito 

além de um espaço de produção agrícola. O campo é 

território de produção de vida; de produção de novas relações 

sociais; de novas relações entre os seres humanos e a 

natureza; de novas relações entre o rural e o urbano.” (p.44). 

            Segundo o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (1996), o 

ensino deve ser ministrado com base na igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola; na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber; no pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; no respeito à liberdade e apreço à tolerância, assim baseia-se os 

princípios orientadores das práticas pedagógicas do Centro de Ensino Fundamental 

Tamanduá, baseia-se ainda na gestão democrática do ensino público; na 

valorização da experiência extraescolar, especialmente agregando às discussões os 

conhecimentos trazidos pelos alunos; e na vinculação entre a educação escolar, o 
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trabalho e as práticas sociais, considerando as características da comunidade do 

campo e suas especificidades. 

Observa-se, ainda, o Art. 22º da mesma Lei, que indica a finalidade da 

educação básica: desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores. Da mesma forma, para a Educação Infantil, 

atendemos ao disposto no Art. 29º da LDB, que a define como a primeira etapa da 

educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 

seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.  

Para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais), o Art. 32º da LDB nos indica que o 

ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  

A opção pela Educação Integral proposta pelo Currículo em Movimento da 

Educação Básica do Distrito Federal (2014) reafirma esses norteadores em seus 

Pressupostos Teóricos (p. 27-28), como emergente da responsabilidade dos 

sistemas de ensino, tal proposta vai ao encontro de uma sociedade democrática de 

direito, constituindo-se como uma política pública de inclusão social e de vivência da 

cidadania como parte de um conjunto articulado de ações por parte do Estado que 

preconiza a importância do desenvolvimento humano em todas suas dimensões, 

além da necessidade de se garantir direitos e oportunidades fundamentais para a 

população infanto-juvenil.  

Seguem os objetivos que foram elaborados baseados nos princípios 

norteadores apresentados. 
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7 - OBJETIVOS 

7.1 Objetivo Geral 

o Proporcionar aprendizagem integral dos alunos por meio de uma ação 

pedagógica direcionada para a formação do cidadão consciente de suas 

responsabilidades com o meio em que vive, respeitando a diversidade, a 

sustentabilidade e os direitos humanos.  

7.2 Objetivos Específicos  

o Criar mecanismos capazes de promover e elevar o empenho acadêmico dos 

estudantes; 

o Estimular a participação de pais e de estudantes nas decisões escolares; 

o Promover a articulação de todos os segmentos da educação visando à 

melhoria do trabalho coletivo. 

o Manter e aprimorar o espaço físico de modo a atender às necessidades 

pedagógicas, respeitando prioridades definidas pelo grupo e Conselho 

Escolar; 

o Administrar e aplicar os recursos financeiros destinados à escola na forma da 

lei; 

o Manter a comunidade esclarecida sobre os projetos implantados pela 

Secretaria de Educação; 

o Manter a ordem e o ambiente escolar favorável à realização do ensino de 

qualidade; 

o Buscar participação dos pais e da comunidade na escola e 

consequentemente na vida escolar dos seus filhos. 

o  Buscar parceiros para os projetos desenvolvidos na escola, considerando o 

contexto de escola do campo.  
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8 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

Sabendo que o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes, a SEE DF fundamenta-se na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural. 

A Pedagogia Histórico-Crítica, desenvolvida a partir do pensamento 

pedagógico de Saviani (2005), inclui a educação no processo social e histórico de 

humanização do homem. Os homens produzem a existência e, neste ato, são 

também produzidos, humanizados. A concepção de educação e, no caso, a 

educação escolar como “mediação no seio da prática social global” (SAVIANI, 2007, 

p. 420), fundamenta essa pedagogia como uma ação transformadora e de 

emancipação dos sujeitos sociais, afirmando a politização do fazer pedagógico. 

 Complementando essa proposta a Psicologia Histórico-Cultural, destaca o 

desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao 

processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de 

experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola Pressupostos 

Teóricos (p. 33). 

 Assim a escola precisa entender que a aprendizagem precisa ser vista como 

um processo de interações entre estudantes, professores, linguagens e o ambiente 

como um todo. Nosso desafio é assegurar a aprendizagem a partir desses 

pressupostos em uma comunidade rural, pois a Educação do Campo abrange ainda 

o direito à educação de qualidade e o respeito às suas características que são 

peculiares. 

Há ainda preocupação em preservar o desejo de conhecer e de saber com 

que todas as crianças chegam à escola, cumprir com os princípios éticos, políticos e 

estéticos destacados pelas DCNEIs e adotar os eixos integradores do Currículo em 

Movimento da Educação Infantil, das Séries Iniciais e Finais. 

 Trabalhar de acordo com a proposta do Bloco Inicial de Alfabetização, 

buscando a melhoria da qualidade do ensino, com a consolidação de ações 

coletivas que garantam a formação do cidadão dentro do eixo integrador do BIA: 
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alfabetização/letramento/ludicidade, para isso há necessidade de reflexão sobre a 

prática, de organização do trabalho coletivo, de criação de momentos de formação 

continuada, e principalmente da concretização das ações planejadas e ainda de 

sensibilização de todos os atores envolvidos no processo de ensino aprendizagem, 

para a importância da contribuição de cada um. E ainda priorizar ações voltadas 

para o cumprimento do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 

com vistas a garantir que todos os alunos estejam alfabetizados ao final do Bloco l 

do 2º ciclo. 

O currículo foi organizado a partir dos Eixos estruturantes do Currículo em 

Movimento e ainda a partir da realidade cotidiana da Escola e os conteúdos foram 

distribuídos em bimestres letivos, contemplando os conteúdos constantes no livro 

didático (PNLD 2013). Conteúdos estes que passam por revisões bimestrais de 

acordo com a sua funcionalidade. A definição de eixos, conforme Santomé (1998, p. 

125), permite uma organização curricular mais integrada, focando temas ou 

conteúdos atuais e relevantes socialmente, em regra geral deixados à margem do 

processo educacional. 

Quanto à avaliação, a Secretaria de Estado de Educação do DF, em seus 

pressupostos teóricos, compreende que a avaliação formativa é a mais adequada ao 

projeto de educação pública, adota ainda o termo “Avaliação para as aprendizagens”, 

pois tem a intenção de avaliar para garantir as aprendizagens comprometendo-se 

com o processo.  

9 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

9.1. Organização dos Tempos e Espaços 

A organização do tempo e espaço na escola interfere na organização do 

processo didático, no sentido de revelar a forma como o trabalho é concebido e 

realizado no ambiente escolar, conforme afirma Wallon apud Almeida (2000, p. 86): 

“Somos componentes privilegiados do meio do nosso aluno, torná-lo propício ao 

desenvolvimento é nossa responsabilidade”. 
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A escola funciona nos turnos matutino e vespertino e os alunos estão 

organizados em 15 turmas estruturadas na forma de ciclos para as aprendizagens 

sendo: 2 turmas de 1º ciclo (Educação Infantil - 1º e 2º períodos), 6 turmas de 2º 

ciclo (1º ao 5º anos) e 7 turmas de 3º ciclo (6º ao 9º anos). A estrutura física da 

escola é pequena, possui quadra de esportes coberta e parque, o que possibilita 

desenvolver atividades de psicomotricidade, corpo e movimento, por exemplo. As 

salas de aula se adéquam bem ao trabalho com os alunos das séries iniciais, porém 

torna-se restrito às séries finais e Educação Infantil. 

As turmas de Ensino Fundamental Anos Finais funcionam no turno matutino 

de 07h30min às 12h30min e as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Anos Iniciais funcionam no turno vespertino de 12h30min as 17h30min horas e a 

escola atende atualmente entre 300 (trezentos) e 320 (trezentos e vinte) alunos, 

devido à rotatividade da clientela. 

O planejamento se constitui como uma ferramenta fundamental na efetivação 

do trabalho e a coordenação pedagógica é um espaço valioso para que ele se 

efetive. É necessário compreender a importância do planejamento como uma forma 

efetiva de acompanhamento e reflexão da práxis pedagógica. 

No turno matutino os professores realizam a coordenação pedagógica da 

educação infantil e dos anos iniciais, tanto a coletiva quanto a individual (por ano). 

A coordenação pedagógica dos anos finais ocorre no turno vespertino, esse 

espaço tem por objetivo promover oportunidades de reflexão sobre questões 

pedagógicas e estratégias a serem adotadas em sala de aula. Por apresentar em 

seu quadro apenas um professor por área, o planejamento semanal acontece de 

forma individualizada, porém mensalmente o grupo de docentes e a equipe gestora 

reúnem-se para trocar experiências, avaliar o processo ensino-aprendizagem... 

A portaria nº 395 de 14/12/2018 em seu artigo 52 que definiu para o ano de 

2019 um coordenador para as turmas de Ed. Infantil e 1º ao 5º anos e um 

coordenador para as turmas de 6º ao 9º anos, que na avaliação do corpo docente 

ainda não é o ideal, uma vez que devido ao aumento da oferta de turmas de 
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Educação Infantil é inviável um coordenador fazer o acompanhamento do trabalho 

pedagógico para todas as turmas de anos iniciais e também educação infantil. 

O intervalo/recreio do turno matutino, anos finais, acontece todos os dias da 

semana, no horário de 09h45min às 10h00min, na Educação Infantil de 15h00min às 

15h15min e anos iniciais de 15h20min às 15h35min. Nestes horários são 

disponibilizados jogos esportivos, pedagógicos e atividades lúdicas com o 

monitoramento. 

9.2. Organização Escolar 

Atualmente, o quadro de servidores, em 2019, está composto por 39 

funcionários, sob a direção da Professora Rejane e vice-direção da Professora 

Evandra. Tem-se observado a redução significativa dos servidores da carreira 

assistência à educação ao logo dos anos e um aumento dos servidores readaptados. 

No momento o serviço de limpeza é terceirizado com 6 (funcionários) da empresa 

Interativa, o que melhorou significativamente a limpeza da escola, mais ainda 

permanece a falta de servidores na vigilância, cocção da merenda e portaria que 

estão prejudicados devido à redução da qualidade, conforme se vê no quadro 

abaixo: 

 Quadro 01 

Recursos humanos do 
Centro de Ensino 
Fundamental Tamanduá 
(2019) 

Recursos humanos do Centro 
de Ensino Fundamental 
Tamanduá (2019)  

Recursos humanos do 
Centro de Ensino 
Fundamental Tamanduá 
(2019)  

CARREIRA MAGISTÉRIO E 
ESPECIALISTAS  

CARREIRA ASSISTÊNCIA  SERVIÇO TERCEIRIZADO  

   

 professores regentes de 
séries iniciais, todos com 40 
horas; 

entes de 
séries finais, sendo 07 de 40 
horas e 02 de 20 horas; 

laboratório de informática 
(readaptados);  

leitura (readaptada);  
 

pedagógicos;  
-Diretora; 

 

 
sor administrativo – 

readaptada; 
 agentes de GE – 

readaptados; 
 agentes de GE – 

Conservação e Limpeza; 
 agente de GE – copa e 

cozinha em restrição;  
– serviço 

de vigilância;  
– Monitor;  

– 

Conservação e Limpeza; 

 funcionários – copa e 

cozinha; (em regime 

provisório) 
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A escola atende as seguintes modalidades de ensino: 

 – Educação Infantil: 

 01 turma 1º período– 20 alunos 

 01 turma 2º período– 20 alunos 

 – Ensino Fundamental de 09 anos – Anos Iniciais 

 1º ano – 01 turma – 15 alunos 

 2º ano – 02 turmas – 21 alunos 

 3º ano – 01 turma – 18 alunos 

 4º ano – 01 turma – 19 alunos 

 5º ano – 01 turma – 30 alunos 

 Classe Especial (DI) – 01 turma – 02 alunos 

 – Ensino Fundamental de 09 anos – Anos Finais 

 6º ano – 02 turmas – 43 alunos 

 7º ano – 02 turmas – 37 alunos 

 8º ano– 02 turmas – 42 alunos 

 9º ano – 01 turma – 32 alunos 

9.3.  Relação Escola-comunidade  

A parceria que se espera que ocorra entre a escola e a comunidade pode ser 

considerado o elo principal para o sucesso dos educandos nos dias atuais, sendo 

esse um direito garantido na LDB e no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

cabendo aos gestores e professores o dever de buscar inserir os responsáveis nas 

decisões da escola. 

Cabe à escola proporcionar meios que resulte na participação da família no 

ambiente escolar, por meio de projetos, reuniões, conselho escolar sempre 

buscando o diálogo entre a instituição e a família, ressaltando qual é o papel de 

cada: a escola ensina e a família educa, tendo como objetivo comum à formação do 

indivíduo. 

“A escola, entretanto, tem uma especificidade – a obrigação de 

ensinar (bem) conteúdos específicos de áreas do saber, 

escolhidos como sendo fundamentais para a instrução de 
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novas gerações. O problema de as crianças aprenderem fração 

é da escola.” (Szymanzki, 2007: p. 99). 

“As famílias têm de dar acolhimento a seus filhos: um ambiente 

estável, provedor, amoroso.” (Szymanzki, 2007: p. 99). 

 Levando em consideração a função de cada um na formação de cidadãos que 

queremos para o futuro, o CEF TAM realizou junto à comunidade escolar uma 

pesquisa que possibilitou acompanhar e aprimorar o conhecimento do perfil que a 

escola atende. 

 Observou-se que as famílias reservam tempo para conversar sobre a escola 

com os seus filhos e possuem interesse em participar de atividades propostas e/ou 

oferecidas na escola. Esses dados retratam  que a comunidade em sua maioria 

acredita que as famílias devem manter uma parceria com a escola para uma 

aprendizagem efetiva de seus filhos. 

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos pais em 11/05/2019. Nº de respostas: 138  

Título da pergunta: Você acredita que a aprendizagem do seu filho depende da parceria entre a 

família e a escola?  

  Somente com a participação da família/escola é possível construir uma 

proposta pedagógica útil, capaz de atender às necessidades dos alunos, que 

enfrentam as dificuldades de aprendizagem, a falta de interesse, a indisciplina, o uso 

de drogas e demais problemas que já existiam ou aparecem recentemente no 

ambiente escolar e na sociedade no geral. 
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A aprendizagem do aluno depende 
da parceria entre família e escola 
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 Não há como a escola/família ignorar as ocorrências do dia-a-dia, cabe o 

diálogo, o debate e ações em conjunto a fim de resguardar aos educandos, 

especialmente, dialogando com demais setores (Saúde, segurança, conselho 

tutelar).  

Toda a comunidade deve participar da elaboração da proposta pedagógica, 

conhecer os projetos que se deseja implantar ou complementar os já existentes. 

Qualquer proposta que se pretenda na escola, tem que levar em conta a proposta 

pedagógica, as prioridades e o desejo de toda a comunidade escolar. 

 

9.4. Sala de Recursos 

O atendimento educacional especializado (AEE) é um serviço da educação 

especial que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas (SEESP/MEC, 2008). 

O ensino oferecido no atendimento educacional especializado é 

necessariamente diferente do ensino escolar e não pode caracterizar-se como um 

espaço de reforço escolar ou complementação das atividades escolares. São 

exemplos práticos de atendimento educacional especializado: o ensino da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) e do código BRAILLE, a introdução e formação do 

aluno na utilização de recursos de tecnologia assistiva, como a comunicação 

alternativa e os recursos de acessibilidade ao computador, à orientação e 

mobilidade, a preparação e disponibilização ao aluno de material pedagógico 

acessível, entre outros. 

 

9.4.1 Sala de Recursos Multifuncional 

 

No CEF Tamanduá a Sala de Recursos é Multifuncional de acordo com 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, instituído pelo 

MEC/SEESP por meio da Portaria Ministerial nº 13/2007, integra o Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, destinando apoio técnico e financeiro aos 

sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino regular e a oferta do AEE aos 



31 

 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas 

habilidades/superdotação.  

No contexto da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, o Programa tem como objetivos:  

• Apoiar a organização da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva;  

• Assegurar o pleno acesso dos alunos público alvo da educação especial no 

ensino regular em igualdade de condições com os demais alunos;  

• Disponibilizar recursos pedagógicos e de acessibilidade às escolas 

regulares da rede pública de ensino;  

• Promover o desenvolvimento profissional e a participação da comunidade 

escolar. 

 Implantada em 2013, a Sala de Recurso Multifuncional é um ambiente dotado 

de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional especializado.  

O conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos que 

caracterizam o Atendimento Educacional Especializado são organizados 

institucionalmente e prestados de forma complementar ou suplementar à formação 

dos alunos no ensino regular. A produção e distribuição de recursos educacionais 

para a acessibilidade incluem livros didáticos e paradidáticos em Braille, áudio e 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, laptops com sintetizador de voz, softwares 

para comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitam o acesso ao 

currículo escolar. Como complementação deste tema, sugerimos que consulte o 

Decreto nº 7.611/11.  

No ano de 2019, embora existam alunos para atendimento em sala de 

recursos a estratégia de matrícula 2019 não levou em consideração as 

especificidades das escolas do campo e os alunos estão sem atendimento e nem 

sequer existe equipe itinerante para atendimento dos alunos especiais. 
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9.5.  Serviço de Orientação Educacional 

SOE está vinculado às questões pedagógicas e ao compromisso ético de 

contribuir na construção de uma escola democrática, reflexiva e cidadã (Balestro, 

2005). Essa prática exige competências em organização para que o processo 

educacional flua de forma clara, transparente e comprometida, considerando a 

realidade escolar, a modalidade e as etapas de ensino nas quais o/ a Orientador/ a 

Educacional atua.  

“(...) o trabalho do Orientador é continuo, dinâmico e permanente.” (Porto, 

2009:75, apud Grinspun, 1998). 

As principais ações do OE são: organizar e sistematizar o trabalho a ser 

realizado na instituição educacional; conhecer a clientela e identificar a demanda 

escolar a ser acompanhada; integrar suas ações às do professor, como colaboração 

no processo de aprendizagem e no desenvolvimento do educando; contribuir para o 

desenvolvimento integral do educando, ampliando suas possibilidades de interagir 

no meio escolar e social, como ser autônomo, crítico e participativo; participar 

ativamente do processo de integração família / escola / comunidade, realizando 

ações que favoreçam o envolvimento dos pais no processo educativo; integrar ações 

do OE com os outros profissionais da instituição educacional e instituições 

especializadas. 

9.6.  Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

“A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, no contexto de Educação 

para a Diversidade, constitui-se em apoio técnico-pedagógico especializado com o 

objetivo de promover a melhoria do desempenho escolar de todos os alunos, com e 

sem necessidades educacionais especiais, por meio de atuação conjunta de 

professores com formação em pedagogia e como licenciatura em psicologia ou 

psicólogo, em um trabalho interdisciplinar”. (Regimento Escolar das Instituições da 

Rede Pública do DF).  

A portaria nº 395/2018, em seu artigo nº 75, define: “As UEs, UEEs, UNEs 

que atendem, exclusivamente, à Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos 
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Iniciais, a partir de 351 (trezentos e cinquenta e um) estudantes matriculados no 

turno diurno farão jus a um pedagogo”  extinguindo assim a possibilidade da maioria 

das Escolas do Campo de contarem com pedagogo para o acompanhamento dos 

alunos com dificuldades de aprendizagem, mesmo com o parágrafo 2º artigo citar a 

possibilidade do atendimento por equipe itinerante, a escola não  recebeu pedagogo 

para atendimento dos alunos. 

10 - CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação na escola constitui-se em algo de grande valor, isto porque por 

meio dela se define as diretrizes que nortearão não somente a aprovação dos 

alunos, mas também o desenvolvimento de procedimentos metodológicos dos 

professores, portanto sua discussão faz-se necessária. 

As avaliações em larga escala e/ou de rede podem ser utilizadas com 

referencial para a melhoria da qualidade de ensino ofertada aos alunos, entre elas 

pode-se citar: Prova Brasil que é aplicada a cada dois anos para as turmas de 5º e 

9º anos, a Prova da ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) e a Prova 

Diagnóstica das Escolas Públicas do DF aplicada em 2019 para as turmas de 2º, 4º, 

6º e 8º anos do Ensino Fundamental.  

A avaliação institucional será a base para as práticas de auto avaliação do 

trabalho da escola visando o trabalho elaborado de acordo com o Projeto 

Pedagógico vigente, usando como referência as Diretrizes de Avaliação da SEEDF. 

No Centro de Ensino Fundamental Tamanduá há um consenso, por parte do 

grupo, para uma postura a partir da Avaliação Formativa, “a que promove a 

aprendizagem do aluno e do professor e o desenvolvimento da escola” (VILLAS 

BOAS, 2004, p. 30) “É marcada pela lógica da inclusão do diálogo, da construção da 

autonomia, da mediação, da participação, da construção da responsabilidade com o 

coletivo” (FERNANDES e FREITAS, apud BEAUCHAMP ET al (org.), 2007, p 30). 

Uma avaliação formativa informa os dois principais atores do processo. O 

professor, que será informado dos efeitos reais de seu trabalho pedagógico, poderá 

regular sua ação a partir disso. O aluno, que não somente saberá onde anda, mas 

poderá tomar consciência das dificuldades que encontra e tornar-se-á capaz, na 

melhor das hipóteses, de reconhecer e corrigir ele próprio seus erros. (HADJI, 2001) 
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 Diversos instrumentos e procedimentos são utilizados na escola como 

estratégias de avaliação, entre os quais citamos: observações, relatórios, Conselho 

de Classe, reuniões de pais, provas, testes... Fizeram-se necessárias discussões 

com vistas à adequação dessas práticas às Diretrizes de Avaliação da SEEDF 

(2014) e  um estudo desse documento e de outros materiais que abordam a 

temática da avaliação foi realizado e os instrumentos definidos, conforme item que 

se segue. 

10.1. Instrumentos de avaliação 

 Os instrumentos de avaliação utilizados pela escola definidos coletivamente e 

em consonância com os documentos orientadores são: 

Educação Infantil 

Será observada e registrada a evolução e o progresso das crianças nos 

diversos contextos  e momentos,  a criança e a família estarão inseridas no processo 

por meio de preenchimento de fichas, dinâmicas e conversas devidamente 

registradas e agrupadas em portfólios e exposições das crianças. A auto avaliação 

também será orientada e utilizada para compor os instrumentos. Os conselhos de 

classe comporão a avaliação no sentido de analisar necessidades, intervenções, 

avanços, e intervenções pedagógicas utilizadas. 

Esses instrumentos deverão produzir informações para planejar, intervir e /ou 

modificar determinadas situações que serão registradas em cadernos de campo 

e/ou relatórios semestrais. 

Bloco Inicial de Alfabetização 

 Farão parte dos instrumentos de avaliação do BIA os testes de psicogênese 

da Língua Escrita, realizado no início do ano letivo, ao início de cada bimestre ou 

quando surgir necessidade, tais resultados serão registrados nos cadernos 

individuais dos professores e os dados gerais computados e organizados em arquivo 

pela coordenação pedagógica. A observação diária da evolução e do progresso das 

crianças nos diversos contextos e momentos será observada e registrada em 

cadernos individuais dos professores. 
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 Durante o bimestre algumas atividades serão selecionadas para compor o 

portfólio da turma, com observações realizadas pelo professor, relatando o 

desenvolvimento do aluno para realização das mesmas. 

A criança e a família estarão inseridas no processo por meio de 

preenchimento de fichas, dinâmicas e conversas devidamente registradas e 

agrupadas. 

 A auto avaliação também será orientada e utilizada para compor os 

instrumentos. Os conselhos de classe comporão a avaliação no sentido de analisar 

necessidades, avanços, e intervenções pedagógicas utilizadas. 

Provas e/ou testes serão aplicados com data previamente informada à família 

e aos estudantes. Os conteúdos abordados serão selecionados a partir da grade 

curricular do bimestre em questão e de sua relevância. 

Esses instrumentos deverão produzir informações para planejar, intervir e /ou 

modificar determinadas situações que serão registradas em cadernos de campo 

e/ou relatórios bimestrais. Cabe ressaltar que esses instrumentos analisados e 

discutidos servirão de fonte para formação de grupos para organização dos 

Reagrupamentos bem como Projetos Interventivos orientados pela Diretriz do Bloco 

Inicial de Alfabetização.  

Ensino Fundamental 4º e 5º ano 

A observação diária da evolução e do progresso das crianças nos diversos 

contextos e momentos será observada e registrada também no 4º e 5º ano. 

  Produções de textos serão realizadas para compor o portfólio/pasta do aluno, 

que servirá de diagnóstico para planejamento de estratégias e intervenções 

pedagógicas ao longo do ano. 

Provas e/ou testes serão aplicados com data previamente informada à família 

e aos estudantes. Os conteúdos abordados serão selecionados a partir da grade 

curricular do bimestre em questão e de sua relevância. 
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  A criança e a família estarão inseridas no processo de avaliação por meio de 

preenchimento de fichas, dinâmicas e conversas devidamente registradas e 

agrupadas. 

 A auto avaliação também será orientada e utilizada para compor os 

instrumentos. Os conselhos de classe comporão a avaliação no sentido de analisar 

necessidades, avanços, e intervenções pedagógicas utilizadas. 

Esses instrumentos deverão produzir informações para planejar, intervir e /ou 

modificar determinadas situações que serão registradas em cadernos de campo 

e/ou relatórios bimestrais. 

Ensino Fundamental Anos finais 

As provas são pontuadas até 50% da nota total bimestral, sendo 30% da 

avaliação de cada componente curricular e 20% da prova multidisciplinar. São 

aplicadas com conteúdos e data previamente informada aos estudantes. Os 50% 

restantes são distribuídos entre avaliação de pares ou colegas, portfólio, registros 

reflexivos, seminários/ pesquisas e auto avaliação, de acordo com a necessidade e 

conteúdo estudado por cada disciplina, sendo que a auto avaliação e avaliação em 

pares e colegas não se destina a atribuição de notas. 

Também será considerada avaliação dos 50% restantes, observações diárias, 

responsabilidade com material (livro, caderno, etc...), assiduidade, exercícios em 

sala e tarefa de casa. Nas disciplinas de atividades práticas (PDs, Educação Física, 

Arte ), poderão ser utilizados outros instrumentos de avaliação. 

Essa gama de ferramentas fornecerá informações necessárias para planejar, 

interferir e mudar o que for necessário para sanar as dificuldades encontradas. 

10.2.  Conselho de Classe 

O conselho de classe deve ser espaço de discussão e avaliação do 

aproveitamento dos alunos e da turma, no Distrito Federal a Lei nº 4751/2012, 

reserva ao conselho de classe o status de colegiado. O artigo 35 desta legislação 

diz: 
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Art. 35. O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão 

democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de 

ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem às 

turmas existentes na escola.  

§ 1º O Conselho de Classe será composto por:  

I – todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na 

condição de conselheiros natos;  

II – representante dos especialistas em educação;  

III – representante da carreira Assistência à Educação; 

IV – representantes dos pais ou responsáveis;  

V – representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro segmento da 

educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, garantida a 

representatividade dos alunos de cada uma das turmas;  

VI – representantes dos serviços de apoio especializado, em caso de turmas 

inclusivas.  

§ 2º O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada 

bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do diretor da 

unidade escolar ou de um terço dos membros desse colegiado.  

§ 3º Cada unidade escolar elaborará as normas de funcionamento do 

Conselho de Classe em conformidade com as diretrizes da SEDF. 

O Centro de Ensino Fundamental Tamanduá realiza o Conselho de Classe 

das séries iniciais e finais ao final de cada bimestre, a representatividade ocorre 

conforme orientação prevista na lei nº 4751/2012 citada. Nele é discutido o 

rendimento de cada aluno em cada disciplina e estratégias adotadas para sanar as 

dificuldades detectadas. 
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10.3.  Reunião de Pais 

 O caráter público e democrático da escola exige a participação efetiva das 

famílias inseridas no contexto escolar e a concepção de avaliação formativa da 

SEEDF, pressupõe processos dialógicos entre todos os sujeitos envolvidos. 

 A participação dos pais/responsáveis no Centro de Ensino Fundamental 

Tamanduá é de certa forma efetiva, temos a preocupação de envolvê-los nas 

atividades e decisões gerais por meio de convocações bimestrais, extraordinárias e 

eventos. 

 A reunião de pais tem como objetivos: 

 Assegurar a participação dos pais na vida escolar dos filhos e o 

acompanhamento dos pais no que se refere ao desempenho do aluno; 

 Promover a participação dos pais nas deliberações escolares; 

 Manter uma comunicação periódica com os pais, referentes a eventos cívicos, 

culturais, etc... 

A primeira reunião de pais acontece no início do ano letivo, oportunidade em que 

a direção da escola se apresenta e também explica as normas de funcionamento do 

estabelecimento de ensino. Os professores se apresentam à comunidade escolar, 

informando suas respectivas disciplinas. Durante o ano as reuniões são realizadas 

todo final de bimestre. Neste dia os pais ficam a par da situação escolar de cada 

aluno através do professor regente nas séries iniciais e do professor conselheiro de 

sua turma nas séries finais onde assinam e recebem o relatório e o boletim bimestral. 

Ao consultarmos os pais acerca da periodicidade e melhor dia para realização 

das reuniões obtivemos as seguintes respostas: 
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Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos pais em 11/05/2019. Nº de respostas: 138 

Título da pergunta: Qual a sua disponibilidade em participar de reuniões da escola?  

 

 

Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos pais em 11/05/2019. Nº de respostas: 138. 

Título da pergunta: Para você, qual o melhor dia para realização da reunião de pais?  

 

Na pesquisa realizada os pais/responsáveis também demonstraram preocupação 

em haver transporte disponibilizado para participação nas reuniões da escola, uma 

vez que o transporte coletivo da região possui poucos horários e grande parte não 

possui transporte próprio. Para eles se houvesse disponibilidade do Transporte 

Escolar Locado para a reunião a participação seria mais efetiva. 

Observou-se também na pesquisa que a participação maior na reunião é de 

mães, que fazem o acompanhamento da vida escolar dos filhos. 
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Gráfico de respostas do Formulário Google aplicado aos pais em 11/05/2019. Nº de respostas: 138. 

Título da pergunta: Qual o parentesco com o aluno que é responsável na reunião de pais?  

11 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 O Currículo da Educação do Distrito Federal (2018) se constituiu em instrumento 

fundamental para construção desta Organização Curricular. Nela será apresentada a 

forma como a interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, com os eixos 

transversais e integradores serão promovidos no Centro de Ensino Fundamental 

Tamanduá, por etapa e por modalidade de ensino. 

Os Eixos transversais foram definidos pela SEEDF e apresentados no 

Currículo em Movimento da Educação Básica para serem articulados aos 

conhecimentos das diversas áreas, esses eixos devem ser trabalhados de forma 

transversal.  O documento enfatiza que os eixos transversais: Educação para a 

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

para a Sustentabilidade favorecem a uma organização curricular mais integrada, 

possibilitando a focagem de temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente. 

Assim, há a expectativa de que a transversalidade desses temas torne o Currículo 

mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que 

a responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos é do coletivo de profissionais 

que atuam na escola. 

 Os Pressupostos Teóricos apontam uma definição para o currículo (p. 37): 

O currículo é o conjunto de todas as ações desenvolvidas na e 

pela escola ou por meio dela e que formam o indivíduo, 

organizam seus conhecimentos, suas aprendizagens e 
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interferem na constituição do seu ser como pessoa. É tudo o 

que se faz na escola, não apenas o que aprende, mas a forma 

como aprende, como é avaliado, como é tratado. Assim, todos 

os temas tradicionalmente escolares e os temas da vida atual 

são importantes e compõem o currículo escolar, sem hierarquia 

entre eles.  

Os projetos institucionais desenvolvidos na escola são integrados à Sala de 

Recursos por meio de trabalhos coletivos com todo grupo escolar para que se 

efetive a inclusão, promovendo ações educativas com todas as pessoas da 

instituição, apoiando os professores que atuam em regência de classe e equipe 

gestora da escola.  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC, 2008) contida na Orientação Pedagógica, o qual pontua que: 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar 

e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades 

específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas 

à escolarização. 

Considerando a perspectiva da inclusão em todas as áreas de conhecimento, 

faz-se necessário a realização da adequação curricular para atender aos estudantes 

da Educação Especial. Destacamos que a realização da adequação curricular é um 

direito do estudante, um dever do professor e responsabilidade da Instituição 

Educacional, conforme legislação descrita abaixo: 

 

1. Lei nº 9.394/96 da LDBEN de 20/12/1996: art. 59, “os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais”, no seu inciso I “assegura 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para 

atender as suas necessidades.”; 

 

2. Lei nº 3.218/2003 (DF) de 10/11/2003: o inciso II do art. 3º diz: “cabe às escolas da 

rede pública de ensino definir em seu projeto educacional as adaptações 
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curriculares no âmbito da escola, da sala de aula e do aluno portador de deficiência 

individualmente.”; 

 

3. Resolução CNE/CEB nº 02/2001: o inciso III, do art. 8º preconiza: “as escolas da 

rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes 

comuns: flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado 

prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos 

didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento 

dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância 

com o Projeto Político Pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória; ¨ 

 

4. Resolução CE/DF nº 01/2003: os incisos I e III, do art. 41º estabelecem: “a 

estruturação do currículo de modo a atender aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, deve observar, entre outros aspectos:¨ 

Inciso I – Dosagem e sequência dos conteúdos, com objetivo de adequação ao ritmo 

próprio do aluno e a especificidade do atendimento. 

Inciso III – Adaptações curriculares, quando necessário, nos diferentes níveis, 

etapas e modalidades de educação e ensino. 

Com vistas ao cumprimento das referidas normatizações, orienta-se o 

professor: 

 Conhecer o histórico acadêmico dos alunos e seu diagnóstico, por meio dos 

documentos disponíveis na secretária da escola e com apoio do profissional do 

Atendimento Educacional Especializado; 

 Construir a adequação curricular, respeitando as diretrizes recebidas pela SEEDF e 

pelo serviço de Atendimento Educacional Especializado; 

 Participar, quando oportuno, de cursos de formação na área de Ensino Especial, 

preferencialmente ofertados pela EAPE.  
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             Educação Infantil 

 

 Oferecer a Educação Infantil na escola do campo ainda é um grande desafio 

à comunidade. As dificuldades de acesso citadas anteriormente tornam-se mais 

latentes para as crianças dessa faixa etária, porém com a obrigatoriedade da oferta 

as famílias vêm procurando vagas para alunos a partir do 1º período da Educação 

Infantil e a oferta de vagas em 2019 foi menor que a procura. 

Participar da Educação Infantil que, do ponto de vista legal, passou a ser um 

dever do Estado e um direito da criança (Constituição Federal de 1988, art. 208, 

inciso IV) seja talvez a única oportunidade da família de ter assegurado “o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade” contribuindo dessa 

forma para o bom desempenho escolar no Ensino Fundamental. 

O eixo integrador específico da educação infantil é considerado juntamente 

com o eixo transversal do Currículo da Educação Básica do SEEDF. O primeiro 

refere-se ao educar e cuidar, brincar e interagir esses eixos estão inseridos no 

planejamento formando um elo com os conteúdos propostos e também com os eixos 

transversais - Educação para sustentabilidade, cidadania e educação em e para os 

direitos humanos e educação para diversidade.  

Os conteúdos foram organizados por semestre a partir da indicação do 

quadro organizativo apresentado no caderno da Educação Infantil do Currículo, onde 

serão trabalhados desde o Cuidado Consigo e com o Outro até à Linguagem Digital. 

Atividades como leitura de livros relacionados ao tema, apreciação de 

poemas, vídeos e músicas estão incluídas no planejamento. 

A biblioteca e o laboratório de informática são aliados a esse trabalho, pois 

oportunizam acesso à informação e um espaço privilegiado de aprendizagem.  

A coordenação pedagógica funciona como facilitador para que os professores 

elaborem estratégias que permitam a interdisciplinaridade e a contextualização entre 

as áreas do conhecimento.  
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Ensino Fundamental Anos Iniciais- Bloco Inicial de Alfabetização 

 

 O Currículo é operacionalizado através de componentes curriculares, que se 

desenvolverão com a finalidade de ampliar a construção de habilidades e 

competências, adquiridas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as quais serão 

necessárias para assegurar a aquisição do conhecimento e a formação integral e 

ainda, fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Tais 

componentes serão distribuídos por meio da matriz curricular com 05 horas diárias 

de aula, com professores que atuam em atividades, que cumprem uma carga horária 

de 40 horas semanal incluída a coordenação pedagógica. 

Serão incluídos nas atividades curriculares sobre a forma de eixo transversal 

a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena: com objetivo de resgatar as 

contribuições desses dois grupos étnicos na formação da sociedade nacional, 

ministrados em todo currículo escolar, em especial nas áreas de arte, literatura e 

história brasileiras; será incluído no âmbito dos conteúdos interdisciplinares o tema 

Serviço Voluntário, com objetivo de preparar a comunidade escolar para a prática da 

cidadania e solidariedade. 

Os conteúdos foram organizados a partir de diferentes áreas do 

conhecimento, porém articulados em uma perspectiva de unidade para promover o 

trabalho interdisciplinar, tais conteúdos foram estabelecidos com a expectativa de 

trabalho para o período de um bimestre. A interdisciplinaridade é promovida ainda 

por meio dos projetos e sequências didáticas. A uni docência facilita esse trabalho, 

pois um professor regente tem a possibilidade de ministrar as diversas disciplinas, 

articulando-as aos conteúdos. 

O eixo integrador específico do Bloco Inicial de Alfabetização é considerado 

juntamente com o eixo transversal do Currículo da Educação Básica do SEEDF. O 

primeiro refere-se à alfabetização, letramento e ludicidade, esses eixos estão 

inseridos no planejamento formando um elo com os conteúdos propostos e também 

com os eixos transversais - Educação para sustentabilidade, cidadania e educação 

em e para os direitos humanos e educação para diversidade.  

Tais eixos serão explorados no cotidiano escolar por meio de atividades como 

leitura de livros relacionados ao tema, apreciação de poemas, vídeos e músicas, 

rodas de conversa, brincadeiras e outros. 
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De um modo geral os conhecimentos se integram aos projetos educativos da 

escola. A biblioteca e o laboratório de informática são aliados a esse trabalho, pois 

oportunizam acesso à informação e um espaço privilegiado de aprendizagem, 

estimulando pesquisa e leitura. 

A recuperação de estudos se associa à avaliação formativa e na perspectiva 

de “promover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento” o Projeto 

Interventivo constitui-se em uma estratégia adequada e possível. Ele é um 

procedimento elaborado pela escola, com caráter investigativo, pois, por meio dele, 

investigam-se as melhores estratégias de aprendizagem para cada estudante. 

Desse modo, a intervenção e a investigação conduzem à prática da inovação. 

O Projeto Interventivo constitui-se em um princípio do Bloco Inicial de 

Alfabetização, consta nas Diretrizes Pedagógicas do BIA, tem caráter coletivo e 

integrador; deve ser permanente em sua oferta e flexível, dinâmico e temporário no 

atendimento aos estudantes. Além disso, está em consonância com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB nº 9394/96: 

Art. 12 Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão à 

incumbência de:  

V.promover meios para a recuperação dos alunos de 

menor rendimento. 

Art. 24; A educação básica, nos níveis fundamental e 

médio, será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns: 

V. a verificação do rendimento escolar observará os 

seguintes critérios: 

e) obrigatoriedade de recuperação, de preferência 

paralelos ao período letivo, para os casos de baixo 

rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 

instituições de ensino em seus regimentos;  

  

 No CEF TAM o Projeto Interventivo acontece na modalidade estudantes que 

apesar de participarem das outras estratégias propostas pelo Bloco Inicial de 

Alfabetização ainda apresentam necessidades específicas de aprendizagem. Ocorre 
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concomitante ao horário de aula em função da dificuldade de transporte dos alunos 

envolvidos. 

 Faz-se necessário que todas as equipes trabalhem coletivamente estipulando 

e cumprindo prazos para devolutivas e orientações aos professores, executem os 

atendimentos solicitados e colaborem efetivamente para o desenvolvimento do aluno. 

 

Ensino Fundamental Anos Iniciais- 4º e 5º ano 

 

Os Eixos Transversais do Currículo, Educação para sustentabilidade, 

cidadania e educação em e para os direitos humanos e educação para diversidade 

devem ser contemplados no processo ensino-aprendizagem, sendo incluídos em 

todas as disciplinas de modo que esses eixos façam parte das aulas. O currículo é 

operacionalizado através de componentes curriculares, que se desenvolverão com a 

finalidade de ampliar a construção de habilidades e competências, adquiridas nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, as quais serão necessárias a fim de assegurar 

a aquisição do conhecimento e da formação integral e fornecer meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores, distribuídos através da matriz curricular com 

05 horas diárias de aula, com professores que atuam em atividades, que cumprem 

uma carga horária de 40 horas semanal incluída a coordenação pedagógica. 

Serão incluídos nas atividades curriculares sobre a forma de eixo transversal 

a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena: com objetivo de resgatar as 

contribuições desses dois grupos étnicos na formação da sociedade nacional, 

ministrados em todo currículo escolar, em especial nas áreas de arte, literatura e 

história brasileiras; será incluído no âmbito dos conteúdos interdisciplinares o tema 

Serviço Voluntário, com objetivo de preparar a comunidade escolar para a prática da 

cidadania e solidariedade. 

Os conteúdos foram organizados a partir de diferentes áreas do 

conhecimento, porém articulados em uma perspectiva de unidade para promover o 

trabalho interdisciplinar, tais conteúdos foram estabelecido com a expectativa de 

trabalho para o período de um bimestre. A interdisciplinaridade é promovida ainda 

por meio dos projetos e sequências didáticas. A uni docência facilita esse trabalho, 

pois um professor regente tem a possibilidade de ministrar as diversas disciplinas, 

articulando-as aos conteúdos. 
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Os conhecimentos se integram aos projetos educativos da escola. A 

biblioteca e o laboratório de informática são aliados a esse trabalho, pois 

oportunizam acesso à informação e um espaço privilegiado de aprendizagem, 

estimulando pesquisa e leitura.  

 

            Ensino Fundamental – Anos Finais 

 

 O Currículo é operacionalizado através de componentes curriculares, que se 

desenvolverão com a finalidade de ampliar a construção de habilidades e 

competências, adquiridas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as quais serão 

necessárias a fim de assegurar a aquisição do conhecimento e da formação integral 

e fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, distribuídos 

através da matriz curricular com 05 horas diárias de aula, com professores que 

atuam em área específica, que cumprem uma carga horária de 40 horas semanal 

incluída a coordenação pedagógica. 

Será incluído no âmbito dos conteúdos interdisciplinares o tema Serviço 

Voluntário, com objetivo de preparar a comunidade escolar para a prática da 

cidadania e solidariedade. 

Serão incluídos nas atividades curriculares sobre a forma de eixo temático 

 História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena: com objetivo de resgatar 

as contribuições desses dois grupos étnicos na formação da sociedade 

nacional, ministrados em todo currículo escolar, em especial nas áreas 

de arte, literatura e história brasileiras; 

Além do trabalho diário realizado em sala de aula, os temas transversais 

podem ser trabalhados por meio de palestras, seminários, trabalhos individuais e em 

grupos, pesquisas em sala de aula e biblioteca. Poderá ainda ser abordado mais 

sistematicamente em uma turma específica de acordo com a necessidade da 

mesma. 

Considera-se necessário que o Serviço de Orientação Pedagógica oportunize 

acesso a informações referentes aos problemas específicos de alunos. Faz-se 

necessário que todas as equipes trabalhem coletivamente estipulando e cumprindo 

prazos para devolutivas e orientações aos professores, executem os atendimentos 

solicitados e colaborem efetivamente para o desenvolvimento do aluno. 
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A coordenação pedagógica funciona como facilitador, para que os 

professores busquem meios de desenvolver o trabalho interdisciplinar entre os 

diversos componentes curriculares. 

12.  Plano de Ação Para Implantação da Proposta Pedagógica 

 
GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 

PÚBLICO CRONOGRAM
A 

AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Consolidar a 
coordenação 
pedagógica da 
instituição como 
espaço de 
planejamento e 
de formação 
continuada. 

 
 
 
 
 
 

- Buscar estratégias 
para Incluir o 
professor de 20 
horas na 
coordenação 
pedagógica coletiva; 
- Elaborar e avaliar 
projetos já 
executados; 
- Fomentar as 
discussões sobre a 
implantação dos 
ciclos para as 
aprendizagens; 
-Discutir outras 
ações para a 
melhoria da 
aprendizagem dos 
alunos. 
-Planejar avaliações 
coletivas (prova 
multidisciplinar e 
avaliação formativa) 
-Fortalecer o trabalho 
coletivo, subsidiando 
a 
interdisciplinaridade 
e evitando a 
fragmentação do 
trabalho pedagógico. 

UNIEB Coordenad
ores, 
Professore
s e Equipe 
Gestora. 

Durante o ano 
letivo 

Na revisão 
do PPP. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) PROF. 
READAPATADOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDA

S 

PÚBLICO CRONOGRAM
A 

AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

-Promover a 
valorização do 
professor 
readaptado. 
 
 
 

-Incluir o professor 
readaptado em 
funções condizentes 
com sua restrição e 
que sejam motivados 
pela valorização 
profissional. 
-Participação nas 
coordenações 
coletivas. 

Comunidade 
Escolar 

Professores 
e Equipe 
Gestora 

Durante o ano 
letivo 

Na revisão 
do PPP. 

 
GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 

PÚBLICO CRONOGRAM
A 

AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

-Utilizar os 

resultados das 

avaliações em 

larga escala e 

em rede como 

indicadores para 

melhoria da 

qualidade do 

ensino da UE.  

 

 

 

 

 

 

- Promover fóruns de 

rendimento com toda 

comunidade escolar 

para analisar os 

resultados 

alcançados pela U.E. 

nas avaliações em 

larga escala e em 

rede. 

-Buscar a parceria 

família e escola para 

melhorar a 

aprendizagem dos 

estudantes que 

contribuirá para 

melhor desempenho 

nas avaliações. 

UNIEB Toda 
comunidad
e escolar 

Durante o ano 

letivo 

Na revisão 

do PPP. 
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GESTÃO DE PARTICIPATIVA 
 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
PÚBLICO CRONOGRAM

A 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

-Utilizar 

mecanismos 

transparentes e 

acessíveis a toda 

comunidade 

escolar da 

execução e 

prestação de 

contas dos 

recursos 

financeiros, sendo 

prioritária a 

participação da 

Caixa Escolar e 

Conselho Escolar. 

-Realizar 

reuniões 

mensais 

conjunta com 

os membros do 

Conselho 

Escolar e Caixa 

Escolar para 

tratar de 

assuntos 

pedagógicos, 

administrativos 

e financeiros. 

-Conselho 

Escolar; 

- Caixa 

Escolar. 

Membros 

do 

Conselho 

Escolar e 

Caixa 

Escolar 

Durante o ano 

letivo 

Na revisão do 

PPP. 

 
GESTÃO DE PESSOAS 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
PÚBLICO CRONOGRAM

A 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Acolher o servidor 

recém-

encaminhado pela 

CRE ou através 

de 

remanejamento, 

orientando sobre o 

funcionamento da 

U.E.  

-Conhecer a 

comunidade 

escolar: realidade, 

necessidades e 

potencialidades; 

-Receber o 
servidor por 
membro da 
equipe 
gestora/coorde
nador 
pedagógico; 
- Nas reuniões 
bimestrais 
realizar 
atividades para 
acolhimento 
dos pais e 
responsáveis; 
- Durante todo 
ano letivo 
promover 
ações 
recreativas e 
culturais na 
escola para os 
alunos e 
professores e 
comunidade. 

---------------- Toda 

comunida

de escolar 

Durante o ano 

letivo 

Na revisão do 

PPP. 
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GESTÃO FINANCEIRA 
 

 
GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
PÚBLICO CRONOGRAM

A 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Conduzir a 
parte 
administrativa 
de forma que 
seja um 
facilitador para 
a vida funcional 
dos 
funcionários da 
Instituição de 
Ensino; 
 

-Manter atualizados 
os dados funcionais 
para emissão de 
documentos 
solicitados pelo 
servidor; 
-Orientação dos 
períodos de férias, 
recessos e abonos; 
-Instrução sobre 
requerimentos e 
processos com o 
cumprimento dos 
prazos legais; 
- Oferecer ao 
servidor treinamento 
e orientação para 
utilização do SEI em 
parceria com o 
laboratório de 
informática 

-UNIGEP 
-LABORATÓ-
RIO DE 
INFORMÁTIC
A DA 
ESCOLA 

Carreira 
Magistério 
Público e 
Carreira 
Assistência 

Durante o ano 
letivo 

Na revisão 
do PPP. 

 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
PÚBLICO CRONOGRAM

A 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Investir os 

recursos de 

descentralizaçã

o financeira 

federal (PDDE) 

e verba local 

(PDAF) na 

manutenção e 

conservação 

das condições 

pedagógicas e 

estrutura física. 

 

-Discutir e 

identificar com a 

comunidade 

escolar as 

necessidades 

prioritárias da 

escola; 

-Manutenção das 

condições físicas; 

-Prestação de 

contas de acordo 

com a legislação 

e prazos 

vigentes; 

UNIAG Toda 
comunida
de escolar 

Durante o ano 
letivo 

Na revisão do 
PPP. 
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13.  Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica 

A Proposta Pedagógica do CEF Tamanduá será revisada anualmente, na 

semana pedagógica no início do ano letivo, onde serão avaliadas a ações 

desenvolvidas no ano anterior e registradas em ata as novas ações para o ano letivo 

que se inicia. 

A avaliação com pais e/ou responsáveis será realizada na primeira reunião 

anual e com alunos no decorrer do ano letivo, nas reuniões de Representantes de 

Classe e/ou Conselho de Classe. 

14.  Projetos Específicos e Programas 

A proposta que inspira o trabalho com projetos favorece a criação de 

estratégias de organização dos conhecimentos escolares, a qual objetiva a 

compreensão das estruturas internas de um conteúdo que intencionalmente se quer 

ensinar aos educandos. 

O conhecimento é visto sob uma perspectiva construtivista, onde se procura 

estudar e pesquisar com os educandos de forma lúdica e prazerosa, respeitando as 

características internas das áreas de conhecimentos envolvidos no trabalho. 

Ao planejar a realizações de projetos, os professores têm claro qual o objetivo 

a ser alcançado, ou seja, o que quer realmente que os educandos aprendam. Para 

tanto, é necessário um planejamento prévio, que embase a sua prática educativa, 

bem como pesquisas sobre o assunto. 

Os projetos a seguir serão desenvolvidos durante o corrente ano e pretendem 

resgatar os conhecimentos prévios dos alunos e articular as várias áreas de 

conhecimento. 

9.7.1 – Projeto de Laboratório de Informática: Corredor Digital Rural 

 Objetivo: Dinamizar o ensino, buscando inserir as novas 

tecnologias no âmbito escolar, através do uso do computador e 

da internet. 
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 Principais ações: 

o Utilizar as ferramentas disponíveis  

 Público: Com todas as turmas de Educação Infantil e anos 

iniciais e finais durante todo ano letivo. 

 Parceria: O Ministério da Ciência e Tecnologia através do IBICT 

(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) atua 

como parceira através dos recursos disponibilizados através do 

projeto Corredor Digital Rural. 

9.7.2– Projeto Biblioteca Cora Coralina: Lendo e Letrando 

 Objetivo: Estimular a leitura através da utilização do acervo 

literário existente na biblioteca e em sala de aula, 

proporcionando momentos de prazer através da leitura 

ampliando o vocabulário e organização de pensamentos. 

 Principais ações: 

o Apresentação de acervos; 

o Empréstimos de livros; 

o Contação de histórias; 

o Montagem de livros; 

o Estudos de gêneros diversos; 

o Estudo de biografia de autores; 

o Reprodução coletiva das histórias; 

 Público: Com todas as turmas de Educação Infantil e séries 

iniciais e finais durante todo ano letivo. 

                               

                                   Ainda falta o espaço adequado, em atendimento a Meta 8.32 

do PDE, para a Biblioteca e Laboratório de Informática, que funcionam em locais 

improvisados e que antes eram destinados à parte administrativa da escola. A Meta 

8.32. PDE diz: 
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“– Construir bibliotecas e laboratórios de informática nas escolas do campo, 

assistidos por profissionais, e ampliar o acervo das bibliotecas, principalmente para 

aquisição de livros paradidáticos, materiais de pesquisa e recursos tecnológicos, 

transformando-as em lugar de referência cultural para a comunidade local, a partir 

da publicação deste Plano.” 

9.7.3 – Projeto Xadrez 

 Objetivo: Desenvolver a concentração, memorização, imaginação e 

criatividade através do jogo de xadrez e tabuleiro. 

 Principais ações: 

o Apresentação do jogo e suas regras; 

o Desenvolvimento de espírito competitivo; 

o Confecção de jogos, explorando a criatividade e materiais 

variados; 

o Participação de torneios extraclasse e extraescolar; 

 Público: Turmas de 4º e 5º ano.  

 

 9.7.4 – Projeto de Vida nas Escolas: HO’OPONOPONO 

 

 Objetivo: Aprimorar e identificar as competências socioemocionais: 

responsabilidade, empatia, autonomia, tomada de decisão, 

amabilidade, criatividade, autocontrole, solidariedade, entre outros; 

 Principais ações:  

o Estimular às ações e práticas de solidariedade; 

o Identificar fatores para a prevenção do Bullying; 

o Promover atividades coletivas para a cultura da paz; 

o Conscientizar os estudantes e todo corpo escolar sobre a 

comunicação não violenta; 

o Promover campanhas de conscientização e reflexão sobre temas 

coletivos. 

 Público: Visando a necessidade de um olhar diferenciado e abordagens à 

formação de um aluno integral, as aulas de PD1, serão destinadas às 
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atividades relacionadas ao autoconhecimento, valores, emoções e 

competências socioemocionais. Assim como metodologias à cerca da lei que 

foi instituído o Programa de Combate a Intimidação Sistemática (Bullying). 

9.7.5 – Projeto: Plenarinha de Educação Infantil “Brincando e Encantando 

com Histórias”. 

 Objetivo: Oportunizar a reflexão acerca da importância das histórias, 

bem como promover práticas pedagógicas lúdicas que contribuam para 

o desenvolvimento infantil, considerando o protagonismo das crianças 

e a relação entre o brincar e o aprender. 

 Principais ações: 

o Escuta sensível e atenta às crianças, de forma a 

considerar a sua percepção sobre as situações que 

vivenciam na escola, na comunidade e na cidade, 

traduzindo-se em contribuições relevantes para a 

melhoria da Primeira Infância no DF. 

 Público: Estudantes da Educação Infantil e do 1º ano dos anos Iniciais. 

9.7.6 – Projeto: Dia do Campo 

 Objetivo: Promover a construção de uma escola do campo vinculada à 

identidade, à realidade e à emancipação dos sujeitos do campo. 

 

 Principais ações:  

 

o O dia 17/04 foi regulamentado como Dia do Campo pela portaria 

nº 419/2018, artigo 3º para “aprofundar o diálogo pedagógico e 

ampliar o espaço/tempo de formação continuada dos 

profissionais que atuam em Escolas do Campo”. 

o Realização de atividades relacionadas ao Inventário Histórico, 

Social e Cultural da escola; 

o Apresentação de trabalhos dos alunos sobre o tema: Poesias, 

danças, jornais; apresentações teatrais; desenhos; redações e 

etc. 
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 Público: A comunidade escolar. 

9.7.7 – Projeto: OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas 

 Objetivo: Incentivar o ensino de matemática e descobrir talentos 

entre os estudantes da escola do Ensino Fundamental do 6º ao 

9º anos. 

 Principais ações:  

o Aplicação das provas da 1ª fase da olímpiada no dia 

21/05/2019 e estimular a participação dos classificados 

nas provas da 2ª fase dia 28/09/2019. 

 Público: Estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (6º 

ao 9º). 

 Parceria: IMPA E SBM 

9.7.8 – Projeto: Festa Cultural/Arraiá do Tamanduá 

 Objetivo: Promover a construção de uma escola do campo 

vinculada à identidade, à realidade e à emancipação dos 

sujeitos do campo através do conhecimento e valorização dos 

saberes do povo da comunidade. 

 Principais ações: 

o Realizar a festa cultural como culminância das atividades 

do Inventário Social, Histórico e Cultural da comunidade 

escolar; 

o Incentivar manifestações culturais, artísticas, artesanais e 

produtivas da comunidade escolar; 

 Público: Todas as turmas de Educação Infantil e séries iniciais e 

finais nos meses de durante no 1º semestre de 2019. 

9.7.9 – Projeto: Jogos Escolares – JiTam  

 Objetivo: Promover a interação entre a comunidade escolar. 
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 Principais ações:  

o Jogos internos e Gincana entre as turmas.  

 Público: Estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (6º 

ao 9º). 

9.7.10 – Projeto: HorTam  

 Objetivo: Promover a construção de uma escola do campo 

vinculada à identidade, à realidade e à emancipação dos 

sujeitos do campo. 

 Principais ações: 

o Implantação e cultivo da horta escolar; 

o Destinação da produção para a complementação da 

merenda escolar; 

 Público: Público: Com todas as turmas de Educação Infantil e 

séries iniciais e finais durante todo ano letivo. 

 Parcerias: Embrapa/Emater 

            9.7.11 – Projeto: Educação Ambiental 

 Objetivo: Promover a educação ambiental na construção de uma 

escola do campo com ações voltadas a sustentabilidade. 

 Principais Ações:  

o Implantação e coleta seletiva solidária do lixo produzido 

na escola; 

o Implantação do reflorestamento para a conservação de 

nascentes nas proximidades da escola; 

o Uso consciente da água; 

o Implementação da agrofloresta. 

 Público: Com todas as turmas de Educação Infantil e séries 

iniciais e finais durante todo ano letivo. 

 Parcerias: Embrapa 



58 

 

                               A escola participa de programas do Governo Federal e Governo 

Estadual que ofertam assistência para o atendimento dos estudantes: 

 9.7.12 – Programas: PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) 

 9.7.13 – Programas: PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) 

 9.7.14 – Programas: PNTE (Programa Nacional de Transporte Escolar) 

 9.7.15 – Programas: PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 

 9.7.16 – Programas: PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 

 9.7.17 – Programas: PDAF (Programa de Descentralização Administrativa 

e Financeira) 

 9.7.18 – Programa Mais Alfabetização 

A escola poderá participar de outros projetos da Secretaria de Estado de 

Educação, Subsecretarias e CRE, de acordo com a demanda e condições de 

participação e acesso, uma vez que os alunos do campo necessitam de transporte 

para a participação de projetos fora da escola. 

Outros projetos que venham a ser elaborados pelo coletivo da escola serão 

incluídos no início do ano letivo, no plano de ação, bem como visitas e palestras 

agendadas a instituições que venham contribuir para o enriquecimento das 

atividades propostas nos projetos relacionados acima, entre elas: Planetário, 

Museus, Parques, Fábricas, Rede Sarah, Feiras, Exposições, Cinemas, Clubes e 

Pontos Turísticos. 
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ANEXO 1 

QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E/OU 
INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA UE 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO E NO 
PROJETO 

1) Corredor 

Digital Rural 

 

 

 

 

 

 

Dinamizar o 

ensino, buscando 

inserir as novas 

tecnologias no 

âmbito escolar, 

através do uso do 

computador e da 

internet. 

 

Uso das ferramentas 

do laboratório de 

informática e do 

acesso à internet como 

para  realização de 

trabalhos, pesquisas 

na própria escola. 

Osvaldo Pereira de 
Freitas e Raquel 
Leitão Lima. 

Na avaliação 
dos projetos do 
PPP. 

2) Projeto 

Lendo e 

Brincando 

com a 

literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular a leitura 

através da 

utilização do 

acervo literário 

existente na 

biblioteca e em 

sala de aula, 

proporcionando 

momentos de 

prazer através da 

leitura ampliando o 

vocabulário e 

organização de 

pensamentos. 

1) Apresentação de 

acervos; 

2) Empréstimos de 

livros; 

3) Contação de 

histórias; 

4) Montagem de livros; 

5) Estudos de gêneros 

diversos; 

6) Estudo de biografia 

de autores; 

7) Reprodução coletiva 

das histórias; 

 

Geysa Ribeiro 
Rocha 

Na avaliação 
dos projetos do 
PPP. 

3) Projeto 

Xadrez 

Desenvolver a 

concentração, 

memorização, 

imaginação e 

criatividade 

através do jogo de 

xadrez. 

 

1) Apresentação do 

jogo e suas regras;2) 

Desenvolvimento de 

espírito competitivo;3) 

Confecção de jogos, 

explorando a 

criatividade e materiais 

variados;4) 

Participação de 

torneios extraclasse e 

extraescolar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deivison Brás 
Gomes 
 

Na avaliação 
dos projetos do 
PPP. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO E NO 
PROJETO 

4) Projeto 

HO’OPONOP

ONO 

 

Aprimorar e 

identificar as 

competências 

socioemocionais: 

responsabilidade 

empatia, 

autonomia, 

tomada de 

decisão, 

amabilidade, 

criatividade, 

autocontrole, 

solidariedade, 

entre outros; 

 

1) Estimular ações e 

práticas de 

solidariedade; 

 

2) Identificar fatores 

para a prevenção do 

Bullying; 

 

3) Promover atividades 

coletivas para a cultura 

da paz; 

 

4) Conscientizar os 

estudantes e todo 

corpo escolar sobre a 

comunicação não 

violenta; 

 

5) Promover 

campanhas de 

conscientização e 

reflexão sobre temas 

coletivos. 

 

Samara Fernandes Na avaliação 
dos projetos do 
PPP. 

5) Projeto 

Plenarinha de 

Educação 

Infantil  

“Brincando e 

Encantando 

com 

Histórias”. 

 

Oportunizar a 

reflexão acerca da 

importância da 

brincadeira, bem 

como promover 

práticas 

pedagógicas 

lúdicas que 

contribuam para o 

desenvolvimento 

infantil, 

considerando o 

protagonismo das 

crianças e a 

relação entre o 

brincar e o 

aprender. 

 

 

 

 

 

 

Escuta sensível e 

atenta às crianças, de 

forma a considerar a 

sua percepção sobre 

as situações que 

vivenciam na escola, 

na comunidade e na 

cidade, traduzindo-se 

em contribuições 

relevantes para a 

melhoria da Primeira 

Infância no DF. 

 

Professores 

regentes da 

Educação Infantil e 

1º ano; 

Coordenadora 

Pedagógica de 

anos iniciais. 

Ao final do 
projeto. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO E NO 
PROJETO 

6) Projeto Dia 

do Campo – 

17/04 

Promover a 

construção de uma 

escola do campo 

vinculada à 

identidade, à 

realidade e à 

emancipação dos 

sujeitos do campo. 

 

o Dia do Campo foi 

regulamentado pela 

portaria nº 419/2018, 

artigo 3º para 

“aprofundar o diálogo 

pedagógico e ampliar o 

espaço/tempo de 

formação continuada 

dos profissionais que 

atuam em Escolas do 

Campo”. 

 

Coordenadores, 

Professores, 

Carreira 

Assistência e 

Equipe Gestora. 

Após a 

realização das 

atividades 

referentes ao 

dia do campo. 

 

7) Projeto 

OBMEP - 

Olimpíada 

Brasileira de 

Matemática 

das Escolas 

Públicas 

 

Incentivar o ensino 

de matemática e 

descobrir talentos 

entre os 

estudantes da 

escola do Ensino 

Fundamental do 6º 

ao 9º anos. 

Principais ações: 

Aplicação das provas 

da 1ª fase da 

olímpiada no dia 

21/05/2019 da 2ª fase 

para os classificados 

no dia. 

-Tarcilio Ribeiro 

Negreiros. 

 

Ao final do 

projeto no 

término do 2º 

semestre letivo, 

quando são 

divulgados os 

resultados da 

2ª fase. 

8) Projeto 

Arraiá do 

Tamanduá 

Promover a 

construção de uma 

escola do campo 

vinculada à 

identidade, à 

realidade e à 

emancipação dos 

sujeitos do campo 

através do 

conhecimento e 

valorização dos 

saberes do povo 

da comunidade. 

1) Realizar a festa 

cultural como 

culminância das 

atividades do 

Inventário Social, 

Histórico e Cultural da 

comunidade escolar. 

2)Incentivar 

manifestações 

culturais, artísticas, 

artesanais e produtivas 

da comunidade 

escolar; 

 

Coordenadores, 

Professores, 

Carreira 

Assistência e 

Equipe Gestora. 

Após a 

realização das 

atividades e 

com a 

comunidade 

escolar. 

 

9) Projeto 

Jogos 

Escolares 

JiTam 

Promover a 

interação da 

comunidade 

escolar. 

Jogos e gincana entre 

as turmas. 

Samara 

Fernandes, Tarcilio 

Ribeiro de 

Negreiros, Josiane 

Marques Cabral 

Costa 

Após a 

realização das 

atividades e 

com a 

comunidade 

escolar. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO E NO 
PROJETO 

10) Projeto 

HorTam 

Promover a 

construção de uma 

escola do campo 

vinculada à 

identidade, à 

realidade e à 

emancipação dos 

sujeitos do campo. 

1) Implantação e 

cultivo da horta 

escolar; 

2) Destinação da 

produção para uso 

autorizado na merenda 

escolar; 

 

Coordenadores,  

Professores, 

Carreira 

Assistência e 

Equipe Gestora 

Na avaliação 

dos projetos do 

PPP. 

11) Projeto 

Educação 

Ambiental 

Promover a 

educação 

ambiental na 

construção de uma 

escola do campo 

com ações 

voltadas a 

sustentabilidade 

 

1) Implantação e coleta 

seletiva do lixo 

reciclável produzido na 

escola; 

2) Uso consciente da 

água; 

3) Implantação do 

reflorestamento para a 

conservação de 

nascentes nas 

proximidades da 

escola; 

4) Implementação da 

agrofloresta. 

 

Coordenadores, 

Professores, 

Carreira 

Assistência  e 

Equipe Gestora 
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