
1  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPOSTA POLÍTICA PEDAGÓGICA 2019 

                     

                                

 
 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

                  SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Coordenação Regional de Ensino de Planaltina 

Escola Classe Barra Alta 
 

 



2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“O principal objetivo da educação é criar pessoas 

capazes de fazer coisas novas e não simplesmente 

repetir o que as outras gerações fizeram.” 

Jean Piaget 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Este Projeto Político-Pedagógico (PPP) é uma ferramenta de planejamento, 

orientação e construção de diretrizes para organização da Escola Classe Barra Alta. 

Cabe-nos esclarecer que neste documento estão expostas, para além de diretrizes 

pedagógicas ou operacionais, a concepção de educação compromissada com a 

formação integral do educando, a sustentabilidade humana como princípio das 

políticas públicas que se propõe efetivar, enfim, opções de ação pedagógica e 

política frente aos desafios que devem ser transpostos na busca de uma educação 

com qualidade social para a população do Distrito Federal. 

 
Salienta-se a importância da compreensão de que o presente documento é o 

norteador das ações pedagógicas; e o mesmo foi construído coletivamente por todos 

os envolvidos na comunidade da unidade escolar, pautado na perspectiva 

apresentada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 9.394/96 – LDB, respeitando as 

normas e propostas de seus sistemas de ensino, dentro dos preceitos da gestão 

democrática, onde a escola com plena liberdade para elaborar o compromisso com 

a Educação observou cuidadosamente as peculiares necessidades do público-alvo. 

 
A escola apresenta-se como um espaço em contínua construção. Neste 

sentido, deve-se procurar engajá-la em movimentos de mudanças que busquem sua 

atualização, de forma a torná-la condizente com o seu tempo e com as 

necessidades e conveniências. Nesse sentido, esta proposta pedagógica explicita a 

intencionalidade da Escola Classe Barra Alta, trazendo ao plano descritivo os frutos 

da observação e da experimentação da comunidade escolar, de seus anseios e das 

necessidades e prioridades que deverão pautar suas ações. 

 
Formalmente, a escola é o espaço determinante para que se concretize 

a ação educativa. Nesse sentido, Petitat (1994) explicita que a escola serve tanto 

para reproduzir a ordem social como para transformá-la, seja intencionalmente ou 

não. Além disso, a escola é o espaço de socialização de crianças, jovens, 

adolescentes, adultos e idosos, bem como espaço de difusão sócio cultural; e 

também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento 
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produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do mundo que 

o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter 

ou transformar a sua realidade. 

 
A escola é uma instituição social que pode ocasionar mudanças diante 

das lutas ali travadas, por meio de sua prática no campo do conhecimento, das 

atitudes e dos valores, de articular e desarticular interesses (FRIGOTTO,1999). Por 

essa razão, não se deve perder de vista a ideia de que as ações pedagógicas 

refletem as concepções, estejam elas explícitas ou não. 

 
O papel da educação no espaço escolar requer o fim da ingenuidade sobre 

as disputas ideológicas ali presentes. As ações, democráticas ou autoritárias, 

revelam a formação oferecida. Por isso, é preciso questionar sobre 

“a escola que temos e a escola que queremos construir” e isso implica 

problematizar as ações, articular os segmentos que desempenham suas funções e, 

como proposto pela gestão democrática, favorecer as instâncias coletivas de 

participação. 

 
Neste contexto é relevante registrar que a Escola Classe Barra Alta, como 

espaço social, tem extrema importância para a comunidade escolar na qual está 

inserida. Sabendo disto toma-se por base desse trabalho o diagnóstico da realidade 

local: uma unidade de ensino que atende à Educação Infantil, às Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental de 09 Anos, com classes multisseriadas, em uma comunidade 

economicamente carente com alta rotatividade de seus componentes, que exerce 

sua participação de maneira bastante satisfatória. Esta comunidade tem na escola 

um dos poucos meios de acesso à cultura e à informação devido a sua localização, 

região de grandes plantações e poucos recursos sociais, devendo a escola assumir 

um papel bastante amplo no desenvolvimento de hábitos desejáveis no exercício da 

cidadania e da construção de uma sociedade consciente e participativa. 

 
Com base na situação encontrada, e tendo em vista o compromisso a ser 

assumida, a presente proposta apresenta as metas que nortearão as ações 

pedagógicas, administrativas e financeiras, com vistas ao aumento do índice de 
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aprovação, aumento da participação da comunidade escolar no cotidiano da escola, 

principalmente em termos de qualidade, no exercício pleno da interferência, 

questionamento, acompanhamento, fiscalização e decisão coletiva na construção de 

uma cultura de partilha das responsabilidades em relação à aprendizagem, que deve 

ser a mais completa e significativa possível e de acordo com o que propõe a Gestão 

Democrática (LEI Nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012). 

 
Também as relações internas e a visão da equipe pedagógica e de auxiliares 

devem-se ampliar, assumindo o compromisso e reconhecendo a relevância que a 

participação de toda a comunidade escolar pode ter no sucesso institucional. 

 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, todo aluno tem direito a um 

Ensino de qualidade. E, pautados nesta lei, norteado pela Base Nacional Comum 

Curricular-BNCC, na Constituição Federal, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

no Plano Nacional de Educação e Diretrizes Pedagógicas estabelecidas pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e leis complementares que 

regulamentam a função da escola, esta instituição de ensino compôs a proposta em 

questão: um instrumento de reflexão e sistematização da prática pedagógica, 

envolvendo todos os seus agentes. 

 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo 

que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 

educação básica. A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades 

que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade 

básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos 

propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana 

integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva 

(MEC). 

 

Esta proposta apresenta também a característica de abraçar a diversidade 

como elemento de relevância no desenvolvimento das atividades institucionais e do 
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próprio ser humano. Atendendo as diferenças é que de fato conseguimos alcançar a 

excelência nas ações pedagógicas. 
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1. HISTORICIDADE 

 
 

Dados da Mantenedora 

 
 

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

CGC- 00.394.676/0001-07 

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti- 9º Andar 

Telefone: (61) 3224 0016 

Fax: : (61) 3213 6360 

Correio eletrônico: se@se.df.gov.br 

Data da Fundação: 17/06/60 

Registro: FEDF- Fundação Educacional do Distrito Federal - Decreto 48 

297 

Utilidade Pública: Oferecer recursos para viabilização da Educação Formal 

Presidente: 

 
 

1.2. Identificação 

 
 

Nome: Escola Classe Barra Alta 

Endereço: DF 260 N. R. Tabatinga Chácara 210; Planaltina- DF 

Telefone: 3506-2056 

Correio eletrônico: ecbarraalta2015@gmail.com 

Diretoria Regional de Ensino: Planaltina 

Autorização: Portaria Nº 475 de 11 de março de 1986 – Credenciamento: 

Portaria Nº 03 de 12 de janeiro de 2004 

Nível de ensino ofertado: Educação Infantil, Séries Iniciais do EnsinoFundamental 

de 09 Anos. 

 

 
1.3 ecbarraalta2015@.gmail.com 

 
 

1.4 Inventário 
 

 
A Escola Barra Alta está localizada no Núcleo Rural de Tabatinga, cerca de 

46 km de Planaltina, na DF 260, Chácara 210. O acesso se dá por meio de 

transporte particular ou de ônibus escolar em estrada de terra. A estrada é bem 

conservada sem maiores  complicações.  Existem vários  acessos  para se chegar 

mailto:se@se.df.gov.br
mailto:ecbarraalta2015@gmail.com
mailto:ecbarraalta2015@.gmail.com
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nesta unidade de ensino. Vindo do sentido Formosa – GO, pode-se pegar a DF100 a 

qual tem projeto para asfaltar. Vindo sentido Planaltina-DF, deve-se pegar a DF250. 

A Unidade de Ensino possui energia elétrica fornecida pela CEB – Centrais 

Elétricas de Brasília; água tratada fornecida pela CAESB – Companhia de Esgoto e 

Saneamento Básico; trabalha com sistema de fossa sanitária, pois não possui rede 

de esgoto; não possui telefone fixo dentro do estabelecimento, porém na área 

externa existe um orelhão de uso comunitário (061- 35062059); dispõe de rede de 

internet fornecida pela SEEDF, GDFNET. 

Para ter atendimento médico a comunidade escolar necessitava se deslocar 

até o Núcleo Rural de Tabatinga, onde se localiza o PS da região ou para as cidades 

mais próximas, Formosa-GO ou Planaltina-DF, exigindo que as famílias terem que 

se deslocar por meios de transporte próprio, devido à falta de transporte público na 

região. 

Diante essas dificuldades, a escola adotou oficialmente o projeto PSE 

(Programa Saúde nas Escolas) no ano de 2017, porém, por iniciativa da equipe de 

saúde do PSE do Núcleo Rural de Tabatinga, gerenciada pelo Dr. Carlos Chaveiro, 

em parceria com a escola, já ofertávamos atendimentos aos alunos e a comunidade 

escolar/local, com consultas, vacinas e exames, a cada 15 dias, no prédio desta UE. 

A região possui apenas esta Unidade de Ensino que contempla a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental das Séries Iniciais de 09 Anos. As outras unidades 

de ensino mais próximas que podem dar continuidade as séries finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio são: Centros de Ensinos dos Núcleos Rurais de 

Tabatinga e Rio Preto. 

Esta comunidade abriga aproximadamente 30 famílias e uma associação 

(APROALTA). Na região não possui espaço para lazer, nem igrejas, portanto o 

prédio da escola é usado para a realização de reuniões, encontros, palestras, cursos 

e demais necessidades da associação APROALTA e comunidade escolar. 

 
 

1.3 Histórico 

A Escola Classe Barra Alta foi construída por iniciativa do senhor Leônidas, 

pequeno produtor rural, pai de oito alunos, que necessitava de escola para seus 
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filhos e na região não havia escola para a faixa etária da família. A construção se 

deu por meio de mutirão com o auxílio do Governo. A mesma, desde a fundação, 

atende aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Vindo a atender a Educação de 

Jovens e Adultos ao longo dos anos e em seguida a Educação Infantil. 

 
Em princípio a Instituição Educacional (Anexo III– Planta Baixa da 

Instituição) constituída por prédio pequeno, composto de cantina, banheiros, 

secretaria e duas salas de aula, funcionando nos turnos matutino e vespertino. 

 
Ainda não contava com transporte para os alunos e não havia a figura do 

diretor, apenas uma professora encarregada. 

 
Com o passar dos anos experimentou-se as diversas mudanças 

pedagógicas da extinta Fundação Educacionais do Distrito Federal, renovou seu 

quadro de funcionários, ganhou a figura do diretor e posteriormente do secretário. O 

prédio foi ampliado, havendo a junção das salas da cantina e da secretaria num 

único cômodo destinado à confecção da merenda escolar. Uma nova sala foi 

construída para abrigar a secretaria e outra para a coordenação pedagógica. 

 
Em 1996 a escola ofereceu a Educação de Jovens e Adultos, atendendo 

alunos da comunidade no turno noturno. A partir de 1997, um espaço improvisado 

na divisão da sala de coordenação passou a abrigar a classe de Ensino Especial, 

que atendia três alunos. 

 
Em 1998, a escola passou a funcionar somente no turno matutino para 

atendimentos dos alunos – atendendo a proposta da Escola Candanga. 

 
Por volta do ano 2000, a escola iniciou o projeto da Horta Escolar, este 

evento foi de grande valia, aproximando a comunidade da escola. 

 
Em 2004, aderiu-se ao Programa Agrinho, Programa do Governo 

Federal de Educação Ambiental, sendo premiada nesse ano e em 2006 e 2007, 

pelos trabalhos desenvolvidos. 
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Em 2005 e 2006, o projeto da Horta Escolar foi ampliado, estendendo-se a 

organização de um pomar na escolar. 

 
Em 2007, através de ações do “Projeto Meio Ambiente: A Casa da Gente” 

iniciou-se a coleta de lixo na circunvizinhança da Unidade de Ensino. 

 
No ano de 2011 a escola recebeu do Ministério de Ciência e Tecnologia 

(IBICT), os equipamentos para formação de um laboratório digital, que passou a 

atender temporariamente os alunos e comunidade a partir de 2012, contando com 

10 computadores, uma impressora, projetor multimídia, TV e aparelho de DVD. 

 
Em razão disso, com o apoio fundamental da Secretaria de Estado de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, a comunidade mobilizou-se e construiu mais 

uma sala na escola, a fim de abrigar o laboratório de informática e a biblioteca, que 

não possuía espaço próprio. 

 
No ano de 2017, devido a problemas entre a SEEDF e o Ministério de 

Ciência e Tecnologia, encerrou-se a parceria do projeto. Os equipamentos não 

foram agregados ao patrimônio da escola, portanto a escola aguarda o recolhimento 

destes, pelos responsáveis. 

 
Também no ano de 2011, como parte do projeto Meio Ambiente: a Casa da 

Gente,   em   ação   conjunta   com  a  Secretaria de Estado de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural e a APROALTA foram plantadas 120 mudas nativas do 

Cerrado, na área que circunda a escola. Em 2012, dando continuidade ao projeto 

Meio Ambiente: a Casa da Gente, além da manutenção das mudas já plantadas, 

incluindo a reposição de mudas perdidas, a escola recebeu da Secretaria de Estado 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural mais vinte mudas frutíferas, que foram 

acrescidas ao pomar escolar. 

 
Na segunda quinzena de fevereiro do ano 2013 iniciou-se uma classe de 

alfabetização de adultos no turno noturno como parte do programa Brasil 

Alfabetizado e sua ressonância, o DF Alfabetizado, tendo como professora a Sra. 

Helena Maria Hipólito, membro da comunidade local. Em consequência, no segundo 
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semestre de 2013 iniciou-se a turma da EJA – Educação de Jovens e Adultos – para 

atender aos alunos que concluíram o DF Alfabetizando, Programa do Governo 

Federal que objetiva a alfabetização de jovens e adultos que se ausentaram da 

escola. Importante citar que esta foi a primeira turma do DF Alfabetizando do Distrito 

Federal. Deu-se continuidade ao EJA até o primeiro semestre do ano de 2015, onde 

essa primeira turma concluiu a 4° Etapa do 1°Segmento. O atendimento da 

modalidade EJA foi encerrado no primeiro semestre do ano de 2015 devido abaixa 

procura, não atingindo o número mínimo para abertura de turma. 

 
No ano de 2016, iniciou-se o Projeto ReflorestAÇÂO- Água e Saúde, 

percebendo a importância da preservação da água das nascentes e das matas, fez- 

se necessário o trabalho de conscientização das crianças e da comunidade acerca 

dos recursos naturais mencionados, mostrando suas múltiplas formas de uso, seu 

valor para a vida e para a história dos povos. 

O trabalho deverá mostrar para as crianças e a comunidade uma visão 

ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo vem enfrentando em relação à 

falta de água. O projeto visa proporcionar aos alunos uma grande variedade de 

experiências, com participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre 

as questões relativas à água no meio ambiente e assumir atitudes e valores voltados 

à sua proteção e conservação. 

Esse projeto veio para dar sequência ao projeto já existente “Projeto Meio 

Ambiente: A Casa da Gente”, realizado por etapas. A primeira etapa foi realizada em 

2011, onde foram plantadas 120 mudas nativas do Cerrado, na área que circunda a 

escola. A segunda etapa deu-se no ano de 2016, com o plantio de mais de 300 

mudas plantadas na Chácara 194, do Proprietário Carlos Roberto Cutrim, pai do 

aluno da Educação Infantil. Essas mudas foram plantadas pelos alunos e alguns 

voluntários da comunidade escolar, com o apoio técnico da EMATER. Foram 

realizadas algumas visitas dos alunos ao local, para acompanhamento do 

desenvolvimento das mudas. 

 
No período de 2017, outra chácara, tendo como proprietário Sr. Sérgio, 

próxima à escola, foi contemplado com o projeto, plantando mais de 500 mudas no 

local. Em 2018, demos sequência de plantio de mudas do Cerrado nas áreas 
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próximas da escola e na área que será construída a sede da associação 

APROALTA. Essas mudas serão acompanhadas e cuidadas pelos alunos da escola 

e alguns voluntários da associação, com o apoio técnico da Emater. Para o ano de 

2019, serão plantadas mais algumas mudas pelos alunos, ao redor da escola, sendo 

que cada aluno apadrinhará uma delas para cuidar e acompanhar o processo de 

evolução do desenvolvimento da planta. Daremos continuidade ao plantio, conforme 

formos conseguindo mais chacareiros para aderirem ao projeto. 

 
Neste mesmo ano, visando o empenho de alguma emenda parlamentar, que 

caso vier destinada a esta UE faremos uma construção para captação da água da 

chuva que será útil para molhar jardins, horta e utilização para limpeza da escola. No 

desenvolver da construção do reservatório, teremos a parceria do engenheiro da 

Emater que dará um curso para os chacareiros e pais dos alunos que quiserem 

participar, sendo que cada etapa terá, também a participação dos alunos, desde a 

construção até o manuseio depois de pronto. 

 
Esse reservatório servirá como modelo a ser utilizado por outras pessoas da 

comunidade e será mais um exemplo de preservação e respeito à natureza que a 

escola transmitirá aos alunos e toda comunidade escolar, servindo de modelo 

também, para outras escolas. 

 
No ano de 2018, além do Projeto Reflorestação- Água e saúde que foi 

reformulado e implantamos os projetos das turmas de Educação Infantil: Projeto 

Alimentação Na Educação Infantil: “Mais do que cuidar: Educar, brincar e 

interagir.”(PNAE) coordenado pela equipe da DIAE/UNIAE, tendo como objetivos a 

formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossial, aprendizagem e rendimento escolar favorável e o 

Projeto Plenarinha da Educação Infantil- “Universo do Brincar” ressalta-se que 

o Projeto Plenarinha da Educação Infantil tem por objetivo oportunizar às crianças 

por meio da escuta sensível e atenta, uma participação ativa nas reflexões acerca 

do tema proposto e em torno de seus direitos e necessidades, vivenciando a 

interlocução com o Currículo em suas diferentes expressões e linguagens. 
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No ano de 2019, o Projeto Alimentação Na Educação Infantil: “Mais do 

que cuidar: Educar, brincar e interagir.” (PNAE) foi cancelado devido à falta de 

utensílios e materiais adequados para dar continuidade às atividades, podendo ser 

retomado a qualquer momento quando houver o suporte adequado e necessário. 

 
Daremos continuidade ao Projeto “VII Plenarinha da Educação Infantil- 

Brincando e Encantando com Histórias”. Esse projeto veio para somar junto 

ao Projeto de Leitura “Criando E Encantando No Mundo Da Leitura.”. Os 

contos estão envolvidos no maravilhoso mundo das crianças e partem de uma 

situação real e concreta, para proporcionar emoções e vivências significativas. Neste 

gênero aparecem seres encantados e elementos mágicos pertencentes a um 

mundo imaginário que todas as crianças se encantam. Por meio de linguagem 

simbólica dos contos, a criança vem a construir uma ponte de significação do mundo 

exterior para seu mundo interior, aprendendo valores, refletindo sobre suas ações, 

desenvolvendo seu senso crítico, sua criatividade, sua expressão e linguagem. 

 
Atualmente, a escola mantém os projetos citados neste documento e 

caminha para a implantação de outras ações que venham a favorecer o 

desenvolvimento pleno da aprendizagem. 

 
1.4 Natureza e Contexto Atual 

 
A Escola Classe Barra Alta, por ser uma instituição rural apresenta certas 

peculiaridades: população bastante flutuante, classes multisseriadas, níveis de 

aprendizagem extremamente diferentes. Contando hoje com trinta e quatro alunos 

(número que pode reduzir ou aumentar repentinamente), possuímos atualmente 03 

turmas multisseriadas: uma turma de Educação Infantil (MULT), atendendo os 

alunos do 1º e do 2º Períodos, uma classe reunindo alunos de 1º, 2º Ano e 3°Ano EF 

09 Anos(MULT) e uma classe de 4º e 5º Ano EF 09 Anos (MULT). 

Os alunos que compõem nossas classes, em sua maioria, já estudavam na 

escola. A comunidade local mostra-se bastante participativa quando convidada, mas 

ainda precisa desenvolver hábitos de participação e interferência positiva no 

cotidiano escolar, dentro e fora da escola. São dificultadores desta participação: a 

distância das residências (chácaras) em relação à Unidade de Ensino, a carga 
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horária de trabalho dos pais e a ausência de transporte na região, sempre a 

comunidade é surpreendida com a retida deste único meio de transporte público 

sem avisos e justificativas. Além disso, a maioria dos pais da comunidade são 

caseiros e pouco podem se ausentar de seus locais de trabalho. Outro fator 

relevante é o fato de alguns pais serem analfabetos ou semi-alfabetizados, 

demonstrando dificuldades em acompanhar e auxiliar os filhos nas atividades em 

casa. 

O nível socioeconômico da comunidade local situa a mesma na linha da 

pobreza e, em alguns casos, até abaixo dela. Alguns alunos contam com auxílios 

como o Programa Bolsa Família. Não têm acesso a lazer ou manifestações culturais 

além das folclóricas regionais (os grandes atrativos de lazer para esta comunidade). 

A Barra Alta não possui Posto Médico e o comércio local é bastante simplório (02 

vendas). Começa a tomar forma legal na organização política, estabelecida na 

prática por uma Associação de Moradores. Não há qualquer tipo de cooperativa. 

A Escola Classe Barra Alta é o contato desta comunidade com o 

conhecimento acadêmico, as manifestações culturais e artísticas, a tecnologia e até 

o lazer, muito restrito, devido às condições da própria instituição. 

O quadro de funcionários atual, composto pelos auxiliares: João Damasceno 

Gomes(Agente G.E.-Vigilância), Cleonice Beltrão (Limpeza / terceirizada), Maria 

Aparecida de Oliveira (Copa e cozinha / tercerizada), Fabio de Sousa Borba, Lucas 

Mateus dos Santos Castro, Bruno Fernandes da Costa, Denílson Borges de Santana 

(Vigilância / terceirizada) e pelas professoras, Alessandra Candido Pereira, Fabiana 

Barros de Araújo Martins, Maria Alves Rolim(CT), Daniela Pereira Moreira (CT); a 

psicóloga Maria do Perpétuo Socorro Ornelas e a na equipe diretiva: Maria Lucia 

Vitorino dos Santos (diretora), Glayce Oliveira Teixeira Borges (vice-diretora) e Maria 

Rita Silveira (chefe de secretaria), destacam-se pela dedicação e interesse pela 

escola, auxiliando além do dever e demonstrando o necessário envolvimento em 

todas as ações empreendidas. 

Do mesmo modo, a comunidade escolar, apesar de suas limitações, mostra- 

se atenta e disposta na construção de uma educação de qualidade. 
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2. FINS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

 
A Escola Classe Barra Alta, em consonância com Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, executa políticas educacionais e programas visando à 

formação integral do aluno. Suas ações são centradas no aluno e na sua 

aprendizagem de forma a possibilitar ao ser humano o desenvolvimento harmonioso 

em suas dimensões física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações 

individuais e sociais. 

A Educação visa à convivência social, a cidadania e a tomada de consciência 

política e ambiental. Assim, a educação escolar, além de ensinar o conhecimento 

científico, deve assumir a incumbência de preparar as pessoas para o exercício da 

cidadania. A cidadania aqui é compreendida como a garantia de acesso aos bens 

materiais e culturais produzidos pela sociedade, e ainda significa o exercício pleno 

dos direitos e deveres previstos pela Constituição da República, de forma que cada 

pessoa seja uma agente crítico e participativo de transformação. 

Neste contexto, deve possibilitar ao aluno o desenvolvimento de uma 

consciência crítica que lhe amplie a visão de mundo, dando-lhe condições de uma 

leitura interpretativa dos fatos sociais, das relações intra e interpessoais e dos 

homens com a natureza, levando-o a uma vivência prática dentro do meio em que 

está inserido e ainda oportunizar a vivencia relacional de aceitação das diferenças, 

da liberdade de expressão, do respeito ao próximo. 

Nesse sentido, a Escola Classe Barra Alta considera os princípios éticos- 

políticos na formação de seus alunos partindo da instituição como espaço de 

reflexão-ação-reflexão. Tais  princípios,  centrados  na  autonomia,  na 

responsabilidade, na solidariedade, no respeito ao bem comum e à ordem 

democrática e no exercício da criatividade, são valorizados na prática pedagógica de 

forma a assumir os princípios da igualdade, por isso requer o desenvolvimento da 

mutualidade de interesses e deveres como norteadores da vida cidadã. 

Faz-se necessário também assumir o papel social da escola de espaço de 

aprendizagens múltiplas, onde o saber social também está em discussão, onde 

preconceitos e discriminações encontram espaço de superação pela 

autoconscientização do que significam tais práticas. O respeito às diferenças como 
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forma única de convivência pacífica, valorizando o ser humano e a bagagem que 

cada um traz na sua diversidade: de gênero, de raça, religião, de condição física ou 

intelectual, cultura ou orientação sexual. Nesse particular, manter viva a discussão 

significa ajudar alunos, educadores e comunidade a repensar as práticas sociais 

excludentes das quais temos sido representantes em manifestações de pequena ou 

larga escala, em razão de nossa inconsciência ou alienação em relação aos nossos 

pares e às condições desiguais que lhes vêm sendo impostas no curso da história. 

Os princípios estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da 

Qualidade e da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais permeiam a 

organização curricular, as relações interpessoais, o planejamento, o 

acompanhamento e a avaliação de todo o trabalho docente, discente, gerencial e 

administrativo. Conhecer a produção artística acumulada pela humanidade em 

diferentes tempos históricos, compreender suas relações com a vida social de cada 

época em que despontam as tendências criativas e dialogar com esta arte nas suas 

próprias manifestações artísticas, desenvolvendo a intencionalidade no criar. 

A Escola Classe Barra Alta fundamenta suas ações nos princípios 

epistemológicos e pedagógicos que primam pela vivência do processo educativo 

como meio de propiciar ao cidadão condições de responder positivamente às 

grandes necessidades contemporâneas: aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a conviver, aprender a ser e aprender a empreender. 

A flexibilidade teórico-metodológica e o reconhecimento e a aceitação do 

pluralismo de ideias constituem elementos essenciais na definição da política 

pedagógica adotada. Dessa forma, o conhecimento de nossas raízes culturais e 

históricas é um elemento de fundamental importância no reconhecimento dos fatos 

que fizeram a história e que fundamentam muitas das ações individuais e coletivas 

na atualidade e ao longo do tempo, sendo que só a consciência destes laços é que 

pode tornar possível uma atitude reflexiva, ética e social, na formação de uma 

sociedade justa e não excludente, seja por motivo de raça, cor, credo ou qualquer 

outro tipo de comparação. 

A ação pedagógica enfatiza procedimentos capazes de favorecer a 

compreensão e o domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos em que se 

baseiam os processos produtivos da sociedade atual; 
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A Escola Classe Barra Alta valoriza a participação de toda a comunidade 

escolar e circunvizinha na construção de uma educação de qualidade, ciente de que, 

em conjunto com a escola, para o alcance de metas e objetivos, opinando, 

acompanhando, interferindo, é que se caminha para o sucesso do processo 

educativo. 

A Escola Classe Barra Alta, a luz dos princípios acima relacionados, tem 

como foco de atenção: 

 Aprendizagem como processo de formação integral e construção do ser 

humano como sujeitos, que relacionam-se, comunicam-se e formam-se no 

ambiente social e pedagógico da instituição educacional, instruindo-se ao 

contato com saberes acumulados pela humanidade, refletindo e ponderando 

sua forma de interferência na realidade, de acordo com os tempos e espaços 

que lhe são próprios. 

 Formação continuada de todos os profissionais da escola como forma de 

revigorar e qualificar os atores envolvidos na educação. 

 Gestão democrática- estabelecida pela Lei LEI Nº 4.751. Brasília. DODF Nº 

29, p. 1-5, de 07 de fevereiro de 2012. 

 Avaliação Institucional como instrumento permanente de planejamento e 

acompanhamento do ensino desenvolvido na instituição escolar de forma a 

propiciar o pleno desenvolvimento do aluno, na idade certa para cada ano/ 

série e para o seu preparo para o exercício da cidadania. 

 
 

3- MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 
 

A Escola Classe Barra Alta nortear-se-á pelos princípios e fins da educação 

estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, respeitando a 

legislação correlata vigente e supervigente, visando ao pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua preparação geral para 

o mundo do trabalho através da transformação de informação em conhecimento, 

formando cidadãos éticos, solidários, felizes, criativos e competitivos, valorizando 

talentos humanos e utilizando de tecnologias avançadas no sistema educacional, 

tanto quanto possível. 
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A Escola Classe Barra Alta, tem por missão oferecer uma educação de 

qualidade, implementando as políticas institucionais em vigor e reunindo esforços 

para que as modalidades atendidas (Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental) obtenham os resultados desejados do letramento e da criticidade, do 

desejo de progredir nos estudos e da capacidade de aprender a aprender, tornando 

o aluno um sujeito ativo na apropriação e na construção do seu conhecimento; 

entendendo a aprendizagem como um caminho para a interferência na realidade; 

oferecendo um ensino instrumentalizado nos recursos tecnológicos, tanto quanto 

possível,e relacionando o saber com a prática; considerando a realidade, a 

identidade, a cultura regional, valorizando a diversidade e a construção da 

cidadania; auxiliando o desenvolvimento de valores éticos, políticos e estéticos, com 

vistas à formação global de cada estudante objetivando: 

 
 O fortalecimento da unidade nacional; 

 O desenvolvimento integral da personalidade do aluno e sua participação na 

obra do bem comum; 

 A preservação e expansão do patrimônio nacional; 

 A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do 

Estado, da família e dos demais grupos que integram a comunidade; 

 O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos 

científicos e tecnológicos; 

 O desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes e valores; 

 A valorização da pessoa humana, do trabalho individual e coletivo; 

 A valorização da função social das diferentes instituições de sua comunidade; 

 A socialização do aluno através da participação, para que ele descubra e 

exercite as regras próprias do convívio social; 

 A conscientização do aluno diante da realidade em que vive e das 

responsabilidades que deve assumir; 

 A aquisição de comportamentos adequados em relação ao estudo do meio 

ambiente e proteção do seu equilíbrio; 

 A compreensão das relações que se estabelecem com o meio ambiente 

nos movimentos da indústria e do comércio e nas relações de consumo 
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socialmente cultivadas, como forma de resistências a tais modelos que se 

mostram não sustentáveis; 

 O desenvolvimento da solidariedade como forma de convivência 

indispensável numa cultura de paz; 

 A superação, pela consciência, de práticas preconceituosas, discriminatórias 

ou excludentes, por quaisquer que sejam as razões. 

 
ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
 

A Escola Classe Barra Alta funciona em um prédio pequeno, sem espaços 

organizados para atividades físicas ou salas-ambiente. 

 
Apesar disso, a escola conta com inestimável recurso humano, composto 

por profissionais criativos que buscam soluções pedagógicas para proporcionar 

projetos a fim de sanar a defasagem e dificuldades de aprendizagem. 

 
As atividades pedagógicas baseiam-se na interdisciplinaridade, na 

valorização da diversidade e da aplicação de projetos, na busca de respostas de 

aprendizagem e/ou de correção do fluxo escolar e das defasagens apresentadas 

cotidianamente, viabilizando a descoberta do aluno e da necessidade de assumir a 

posição de sujeito na apropriação do conhecimento. 

 
Entendemos o espaço de Coordenação Pedagógica como um resultado de 

uma conquista dos professores por meio de lutas históricas travadas durante anos, 

sob a égde de contribuir diretamente para a melhoria da qualidade social da 

educação pública. A garantia desse espaço-tempo reflete o compromisso do Estado 

com a valorização dos profissionais da educação. 

 
Neste ano de 2019, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

complementando suas ações de incentivo às práticas pedagógicas inovadoras com 

centralidade nas aprendizagens, iniciou-se as Coordenações Pedagógicas 

Propositivas, que acontecerão uma vez por mês, de acordo com cronograma 

estabelecido para toda a Rede Pública de Ensino Do Distrito Federal. 
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Trata-se da proposição temática para formação docente na Coordenação 

Pedagógica coletiva, com foco nas situações do cotidiano escolar, promovendo 

ações de formação, planejamento, socialização e avaliação no espaço-tempo da 

Coordenação Pedagógica. 

 
Para garantir o sucesso deste empreendimento, a coordenação 

pedagógica da escola promoverá encontros a cada quinze dias, de coordenação 

coletiva, realizando estudos para a formação continuada, incentivo aos 

professores e auxiliares em educação para que participem dos cursos de formação 

continuada oferecidos pela Secretaria de Educação. Para tanto é preciso que os 

agentes se preparem para sua tarefa, de modo a produzir os resultados esperados 

da escola pública, muito bem descritos por José Carlos Libâneo (1985): 

 
“O saber fazer crítico identifica-se, portanto, com 

luta para que a escola pública se transforme num 

poderoso instrumento de “progresso intelectual da 

massa”, de onde se afirma o papel indissociável da 

competência técnica(domínio do saber e do saber fazer) e 

do seu sentido político (saber ser)”. 

 
A intervenção em sala de aula também está baseada no trabalho coletivo e 

nos princípios da Gestão Democrática. Sendo cada aluno uma responsabilidade da 

escola, todos os professores e auxiliares têm livre acesso para intervirem 

positivamente no processo de aprendizagem, contribuindo com atividades ou até 

com palavras de orientação na formação ética, moral e afetiva de cada educando. 

 
Para o sucesso do processo de aprendizagem toda a comunidade e as 

instituições públicas disponíveis serão envolvidas na busca de soluções para as 

questões que interfiram na qualidade do ensino oferecido, sejam elas de ordem 

familiar, de saúde, estrutural ou pedagógica, dividindo responsabilidade e méritos. 

 
Os alunos receberão reforço no turno contrário ao da aula, ou em 

momentos de atividades diversificadas, de acordo com as possibilidades das 

famílias dos mesmos. Projetos interventivos (Anexo IV) farão parte da rotina 
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escolar, na tentativa de evitar que os déficits de aprendizagem se convertam em 

defasagens idade / série. 

 
A Educação Integral proposta no Currículo em Movimento (2014) requer 

uma nova ordem na organização dos saberes, tempos, espaços e oportunidades, 

onde seus atores são sujeitos com identidades, histórias, sonhos, singularidades. 

Nessa perspectiva, a escola deixa de ser um espaço onde o estudante precisa estar 

para se tornar um espaço onde ele quer estar, e para isso é importante que a escola 

se torne um local de socialização, de participação, de diálogo, de convívio com a 

diversidade, de vivências multidimensionais para além dos muros da escola. 

 
A Educação Integral está prevista nessa Unidade Escolar na medida em que 

se propõe a executar políticas educacionais e programas da Secretaria de Educação 

do DF, visando à formação do aluno em sua integralidade, bem como a busca 

contínua de ações que deverão ser centradas no aluno e na sua aprendizagem, de 

forma a possibilitar o desenvolvimento harmonioso das dimensões física, social, 

emocional, cultural e cognitiva do ser humano em relações individuais e sociais. 

Quanto à ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, a Escola Classe 

Barra Alta ainda não possui estrutura física favorável, pois ainda não contempla 

espaços para repouso, livre expressão e lazer. Para que a Educação Integral seja 

desenvolvida em conformidade com a concepção proposta no Currículo em 

Movimento faz-se necessário repensar o projeto político- pedagógico no que se 

refere à ressignificação do espaço escolar, tempo e oportunidades de aprendizagens 

com toda a comunidade escolar. 

 
Atualmente, existe acordo entre o corpo docente e gestores no sentido de 

conhecer mais os mecanismos da aprendizagem e ao mesmo tempo buscar o 

acesso atividades que atinjam alunos com dificuldades, que não se pode 

diagnosticar na instituição, mas pode-se abarcar num trabalho mais abrangente 

direcionado à superação de quaisquer percalços no processo de aquisição dos 

conhecimentos. Cientes de que é responsabilidade dos profissionais de educação 

da instituição encontrar meios para atender a todos os alunos, tenham eles as 

limitações que tiverem. 
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A presente proposta pedagógica considera o aluno como um ser único e 

criativo, que aprende em todos os lugares em que se relaciona que tem 

potencialidades e necessidades e que precisa interagir e refletir sobre os vários 

campos do conhecimento e das relações sociais, aliando seu saber às novas 

informações e vivências e relacionando estes saberes à prática. Sobre isso, discorre 

Libâneo (1985): 

“O aluno  apresenta-se na situação de 

aprendizagem numa dupla condição: não sabe 

aquilo que necessita aprender (por isso vai às 

aulas), mas não é um desconhecedor absoluto”. 

O trabalho docente constitui-se, portanto, de um 

processo também duplo: continuidade da 

experiência já trazida pelo aluno (experiência 

fragmentária, senso comum) e ruptura dessa 

experiência para elevá-lo a uma visão mais 

elaborada do  conhecimento.  A  ruptura 

empreendida pela mediação do professor provoca 

um balanço do saber preexistente, visando atingir 

um plano mais alto do processo cultural. “O 

trabalho docente assume, assim, uma função 

retificadora do saber prévio trazida pelo aluno, 

que é inadequado (anacrônico), face aos graus 

mais elevados de conhecimentos exigidos pela 

sociedade”. 

 
A partir do diagnóstico inicial, cada professor estabelecerá sua forma de 

trabalho registrando em plano de aula, respeitando a unidade didática em questão, 

ou a sequência didática, dando enfoque aos Eixos Integradores do Currículo em 

Movimento. Valorizando os temas transversais, levando em conta os conhecimentos 

prévios de cada aluno e tomando, não por limite, mas por base, as competências e 

habilidades mínimas para a série, garantindo o direito do educando ao saber 

equivalente à sua série. 
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A organização curricular, no âmbito da unidade escolar e refletida em cada 

sala de aula considerará a legislação e as orientações recebidas, devendo 

desenvolver conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileira e Africana e 

Indígena (Lei Nº 10.639/03 e 11.645/08), ajudando a compreensão das raízes da 

sociedade excludente e discriminatória, para que tal conhecimento ajude a mudar 

ações, analisar intenções e razões para cada atitude, mudando o quadro de 

reprodução da realidade à que a escola não pode e não deve se sujeitar, 

compreendendo que a história se escreve ato a ato, com consequências que podem 

perdurar por séculos, às vezes de intensa injustiça social e degradação humana; 

aderir ao princípio da inclusão em todas as suas dimensões sociais, éticas, 

filosóficas e pedagógicas; trabalhar de forma interdisciplinar; oferecer o Ensino 

Religioso (Decreto: 26.129, de 19 de Agosto de 2005);oferecer ensejo ao Serviço 

Voluntário (Decreto nº 28.235 /07), nas pequenas ações que garantem o 

desenvolvimento do espírito de solidariedade; valorizar a cultura de paz, no 

cotidiano escolar e transpondo este espaço para as atividades cotidianas da vida em 

comunidade; abordar na forma de projeto e de discussão rotineira os direitos da 

criança e do adolescente, bem como os deveres que acompanham o exercício da 

cidadania; valorizar a ludicidade no trabalho pedagógico; garantir momentos de 

atividades de educação física, com o desenvolvimento de habilidades, valorizando 

a bagagem cultural em brincadeiras e jogos, que, inclusive, desenvolvam o hábito da 

atividade física como elemento indispensável a uma vida saudável; utilizar a música 

e as artes visuais como meio de despertar a sensibilidade e senso estético, 

como valorização da produção cultural; favorecer o desenvolvimento pleno da 

linguagem verbal e da expressão escrita, seguindo a trilha do letramento e da 

criticidade; promover a iniciação às ciências como fonte de pesquisa e 

observação, exercício de levantamento de hipóteses, refutação, experimentação, 

registro, busca de respostas e soluções às questões do dia a dia, aproveitando a 

riqueza dos recursos oferecidos pelo materiais pedagógicos existentes na 

instituição; valorizar a construção da autonomia e do espírito empreendedor e 

contemplar em suas ações todos os projetos implementados pela Secretaria de 

Estado de Educação. 

 
Sendo a aprendizagem o centro de todas as atividades desenvolvidas 

pela escola, há que se considerarem as necessidades de cada fase do 
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desenvolvimento infantil, oferecendo os subsídios para o desenvolvimento de todas 

as potencialidades do educando. 

 
Estando implantado nesta instituição o Ensino Fundamental de nove anos 

e a Organização em Ciclos de Aprendizagem, os alunos do primeiro ano ao 

terceiro ano, com seis a oito anos de idade, deverão participar de atividades que 

tornem possível o desenvolvimento dos aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, vivenciando a ludicidade como o principal meio de alcance dos objetivos 

para a etapa: a alfabetização com ênfase no letramento, inclusive, o matemático. Os 

alunos gozarão de três anos dentro do Bloco Inicial de Alfabetização, sem os antigos 

moldes que previam a reprovação, na busca do seu direito às aprendizagens nas 

idades certas. 

 
O trabalho com ciclos pressupõe uma visão pedagógica e uma ação 

diferenciada, conforme a organização do Currículo em Movimento (versão para 

validação), Livro 4: 

“Os Ciclos de Aprendizagem são uma 

organização do tempo e espaço escolar, tendo 

em vista o atendimento aos diferentes níveis de 

aprendizagem dos estudantes, considerando a 

lógica do processo, a utilização de pedagogias 

diferenciadas sustentadas no trabalho coletivo, na 

avaliação diagnóstica, formativa e processual que 

garantam as aprendizagens e a progressão de 

todos os estudantes matriculados nas unidades 

escolares.” 

(SEE/DF, 2013) 

 
 

Os alunos do quarto e do quinto ano já estão sendo atendidos no 

segundo bloco do segundo Ciclo de Aprendizagem, sendo mais objetivamente 

trabalhados para o desenvolvimento de suas potencialidades, com vistas ao 

exercício pleno da cidadania e à autorrealização, construindo a autonomia. A 

continuidade de seu letramento nas diversas áreas do conhecimento será o ponto de 

partida para a garantia de seus direitos ao conhecimento na idade certa. Somente 



27  

 
 
 
 
 

ao final do bloco, não havendo, apesar de todas as intervenções de 

responsabilidade da escola e da família, a aprendizagem mínima para o ciclo, o 

aluno poderá ser reprovado. 

 
Sabe-se que ao realizar seus primeiros contatos com o mundo do 

conhecimento, ainda na Educação Infantil, o aluno constrói as bases de suas 

relações com este novo mundo, que vão favorecer o surgimento de bons leitores, de 

alunos críticos, solidários, questionadores, investigadores, autônomos e conscientes. 

É na consciência desta responsabilidade que pautamos o trabalho com o primeiro e 

o segundo períodos da Ed. Infantil. 

 
Existe hoje uma situação de aprendizagem a ser melhorada na escola, ainda 

no Bloco Inicial de Alfabetização, já que, em virtude de dificuldades enfrentadas nos 

últimos anos, os alunos não chegaram a completar o nível desejado na conclusão da 

sua etapa, chegando ao quarto ano com defasagens na leitura e na escrita 

ortográfica. 

 
Ressalta-se a metade corrigir estas defasagens e garantir o conhecimento 

aos alunos em consonância com o ano e o ciclo em curso. 

 
 

Para tanto, serão de fundamental importância os projetos interventivos, 

que vão possibilitar a manutenção do ritmo de aprendizagem dos alunos que 

apresentem pequenas dificuldades cotidianas e correção do fluxo escolar ou 

superação de defasagens significativas para os alunos que apresentem um quadro 

específico ou que tenham sido prejudicados em algum ponto de seu processo de 

apropriação do conhecimento. Dessa forma, a melhoria dos índices alcançados no 

IDEB pelo Distrito Federal tornar-se-á mais próxima pela superação das deficiências 

desta Unidade de Ensino, objetivando o repasse, à segunda fase do Ensino 

Fundamental, alunos mais preparados para uma nova fase de seu desenvolvimento 

e o enfrentamento de novos desafios. 

 
O trabalho interdisciplinar, aliando às diversas ciências os Temas 

Transversais, através de projetos pedagógicos (Anexo V) centrados na busca de 

respostas para os questionamentos de cada classe, formará a ponte entre escola e 
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a vida em sociedade, aproximando cada aluno da sua realidade favorecendo o 

surgimento e o desenvolvimento do cidadão ativo, que compreende as raízes das 

relações sociais e das manifestações discriminatórias da sociedade atual. Além 

disso, atividades serão desenvolvidas extraclasses, tais como excursões, momentos 

culturais e artísticos, culminâncias de projetos, passeios ecológicos, participação em 

atividades cívicas da comunidade e outros afins. 

 
Os alunos abraçados pela inclusão, se necessário, gozarão de adequação 

curricular, a fim de que sejam garantidos os seus direitos de continuidade e de 

avaliações coerentes com suas necessidades especiais. No momento, a escola 

dispõe de atendimento com a psicóloga Maria Do Perpetuo Socorro Ornelas que 

compõe o grupo de Atendimento Educacional Especializado. A escola não 

necessita de intérpretes ou guias no momento, pois no quadro de alunos não existe 

deficiente auditivo. Existe um aluno, ainda em processo de complementação e 

conclusão de diagnóstico, através de exames de diversos profissionais, demonstra 

necessidade de acompanhamento de monitor especializado. 

 
Os alunos serão incentivados a participar de eventos, concursos e outros, de 

nível regional, nacional ou internacional, que auxiliem o desenvolvimento de 

habilidades e competências e que ofereçam ensejo do aluno experimentar seus 

conhecimentos, sistematizados ou não. 

 
A escola desenvolve alguns projetos, que periodicamente são 

redimensionados, de acordo com as necessidades identificadas através das 

avaliações: 

 
“É Sempre Bom Começar Bem”, consiste em receber os alunos com 

atividades diversificadas. Momento este, em que a equipe pedagógica 

passa aos alunos os recados, assim como, são introduzidos os projetos 

interdisciplinares, as histórias, as músicas, o teatro, a poesia, a dança, a 

religiosidade e o momentos cívico. 

 
 “ReflorestAÇÂO- Água e Saúde” promover ações educativas em 

saúde, permitindo que os alunos adotem comportamentos e estilos de 
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vida saudáveis, contribuir para a constituição de condições para a 

formação integral dos educandos, melhorando assim os índices da 

educação e de saúde de nossa comunidade. Conscientizar e instruir a 

comunidade escolar de preservar, economizar e recuperar recursos 

hídricos, revertendo à situação de degradação do meio ambiente a boa 

qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável da região. Participar 

do Projeto Mensageiro da Água, tendo em vista a conscientização dos 

alunos e de toda a comunidade escolar sobre o uso consciente da água e 

o combate ao Aedes Aegypti. Pensou-se na importância de um trabalho 

integrado à vida social dos estudantes e educadores, levando a 

participarem da vida escolar e da comunidade como sujeitos ativos e 

parceiros por meio da escolha do Agente Mobilizador, cognominado como 

“Mensageiro da Água” (professor) e monitor (estudante) dessa ação. O 

trabalho será realizado uma vez na semana pelos alunos e professores, 

onde estarão designados nessa força tarefa, levando informações e 

compartilhando ações que objetivam a preservação e conservação 

ambiental e ainda, fiscalizarem as mudanças de comportamento quanto 

ao uso sustentável da água. Compreender a importância do 

reflorestamento para o meio ambiente, realizando campanhas de 

conscientização da comunidade escolar em relação às questões 

ambientais, desenvolvendo ações de replantio/ reflorestamento, além de 

reciclagem, reaproveitamento e reutilização de recursos e materiais. 

 
 O Projeto “Meio Ambiente – A Casa da Gente”, premiado com o 

terceiro lugar na categoria Experiência Pedagógico pelo Programa 

Agrinho em 2007, foi o princípio dessas ações de conscientização 

ambiental na comunidade escolar, tendo sua continuidade nas pequenas 

ações sistemáticas de educação ambiental, com o novo projeto 

redimensionado. 

 
Projeto “identidade Cultural:Nossas Histórias” elaborou o 

presente projeto, tendo a junção dos temas Identidade, inventário e 

cultura da escola com o objetivo de realizar atividades que possibilitem 

o aluno a se reconhecer como um ser social e histórico, criar meios de 
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aquisição de conhecimento de si mesmo e do mundo que o rodeiam a 

fim de possibilitar a construção plena de sua identidade. Auxiliando-a 

conhecer-se melhor podemos contribuir para a aceitação do outro, das 

diferenças e reforçar as atitudes de respeito à diversidade. 

Buscar informações, através da investigação sobre a região, ouvindo a 

comunidade quanto o início da construção da escola, conhecendo as 

pessoas e os seus saberes tradicionais, permitindo a construção de 

conhecimento sobre o Inventário Social, Histórico e Cultural da E. C. 

Barra Alta. Realizamos a culminância desse projeto através da Festa 

Junina, encontro dos alunos com suas raízes culturais, através de 

danças, músicas, brincadeiras e comidas típicas. 

 

➢ Projeto “Reconstruindo Valores”, a prática pedagógica nesta 

etapa, portanto, deverá garantir o sucesso da aprendizagem, 

organizando os espaços e tempos escolares para que a criança tenha 

um desenvolvimento integral de sua identidade, em ambientes que 

propiciem o acesso e ampliação dos conhecimentos da realidade social 

e cultural. Nesta busca pela conquista da autonomia infantil, família e 

escola interagem diretamente com a criança evidenciando-se nesta 

relação à formação de valores, base indissociável da formação social 

da criança. A compreensão da comunidade na qual a criança está 

inserida faz-se necessário para que, a partir do convívio com as 

diferenças, ocorra a construção e reconstrução de valores decorrentes 

desta relação. Os valores não são simples ideias adquiridas, mas 

conceitos que traduzem as preferências das pessoas. Existe então, 

uma diversidade enorme de valores e esta diversidade deverá ser 

trabalhada pela escola com as crianças não desconsiderando os 

valores que as crianças já trazem de seu lar, mas sim oportunizando 

uma troca e a (re) construção destes. 

 
 

➢ Projeto “Criando E Encantando No Mundo Da Leitura” 

analisando bem,quem lê,apresenta uma boa desenvoltura na leitura e 
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na escrita, por isso entendemos que o investimento na melhoria do 

nível de leitura dos alunos deverá ser nosso principal objetivo. Diante 

da preocupação com o desenvolvimento do conhecimento, justifica-se 

que indispensavelmente as práticas de leitura assumam desde cedo, 

ainda na infância, papel fundamental na formação de futuros leitores. 

Portanto, ao longo do ano, desenvolveremos os projetos específicos e 

adaptados para cada turma, no intuito de contribuir e facilitar a busca 

de bons leitores. Segue abaixo os projetos que estão sendo 

trabalhados: 

O Projeto “Chá Literário: Fábulas e Poesias  entre  Barbantes” (4º e 

5º Anos MULT) tem por objetivo favorecer o desenvolvimento da 

capacidade linguística dos alunos, desenvolver a capacidade de 

interpretação, enriquecer o vocabulário, compreender a organização de 

textos em estrofes, versos e rimas, fomentando neles o gosto pela  

leitura através das poesias. O poema é um gênero textual com 

características próprias que permite através da sua linguagem 

polissêmica o desenvolvimento da imaginação, do senso crítico, da 

expressão oral e escrita e do vocabulário. O brincar possibilita o 

desenvolvimento da linguagem, da inteligência, dos valores e da 

socialização. E o ensino de arte desenvolve a percepção, 

observação e a sensibilidade do educando. Ao final do  projeto  o  

aluno será capaz de conhecer, identificar e produzir textos sobre o 

gênero textual: Fábula/Poesia. Promover o hábito da leitura através do 

Projeto “Mala Viajante” (1º, 2º e 3º Anos MULT.), assim como em 

outras situações de leitura que ocorre na sala é também estimular a 

leitura de tal forma que seja algo prazeroso e não obrigatório, aguçar o 

imaginário e ampliar o vocabulário das crianças. Os contos estão 

envolvidos no maravilhoso mundo das crianças e partem de uma 

situação real e concreta, para proporcionar emoções e vivências 

significativas. Neste gênero aparecem seres encantados e elementos 

mágicos pertencentes a um mundo imaginário que todas as crianças se 

encantam. Por meio  de  linguagem simbólica dos contos, a criança vem 

a construir uma ponte de significação do mundo exterior para seu 
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mundo interior, aprendendo valores, refletindo sobre suas ações, 

desenvolvendo seu senso crítico, sua criatividade favorecendo a 

compreensão da linguagem escrita resgatando a importância do 

“contar histórias”, no contexto familiar, valorizando o conto (popular e 

de fadas) como parte da tradição dos povos; aprendendo valores e 

desenvolvendo o senso crítico e a criatividade. 

 Projeto VII Plenarinha da Educação Infantil- “Brincando e 

Encantando com Histórias” ressalta-se que o Projeto Plenarinha da 

Educação Infantil tem por objetivo oportunizar as crianças por meio da 

escuta sensível e atenta, uma participação ativa nas reflexões acerca 

do tema proposto e em torno de seus direitos e necessidades, 

vivenciando a interlocução com o Currículo em suas diferentes 

expressões e linguagens. O brincar proporciona as crianças 

momentos de convivência saudável, interativa, criativa e construtiva; 

pois através da brincadeira a criança atribui sentido ao seu mundo, se 

apropria de conhecimentos que ajudarão a agir sobre o meio em que 

ela se encontra. Os contos estão envolvidos no maravilhoso mundo 

das crianças e partem de uma situação real e concreta, para 

proporcionar emoções e vivências significativas. Neste gênero 

aparecem seres encantados e elementos mágicos pertencentes a 

um mundo imaginário que todas as crianças se encantam. Por meio 

de linguagem simbólica dos contos, a criança vem a construir uma 

ponte de significação do mundo exterior para seu mundo interior, 

aprendendo valores, refletindo sobre suas ações, desenvolvendo seu 

senso crítico, sua criatividade, sua expressão e linguagem. 

➢ “Brincando a Gente Aprende” semanalmente, os alunos 

participarão de atividades lúdicas, envolvendo jogos de tabuleiro, 

brincadeiras e jogos de equipe, devidamente planejados e com 

objetivos claros para o desenvolvimento de habilidades motoras, de 

raciocínio lógico e estratégico e de incentivo à prática de exercícios 

físicos. Este projeto se dá na recreação semanal. 
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“Passeio ao Parque Nicolândia” acontece a três anos seguintes na 

Semana da Criança, no mês de outubro, onde levamos os alunos em 

Brasília, fazemos piquenique no Parque da Cidade e em seguida, 

passamos a tarde no Parque Nicolândia, brincando. Convém ressaltar 

que a maioria dos alunos não conheciam Brasília e que o projeto veio 

ofertar a essas crianças uma oportunidade de conhecer e apreciar 

outra realidade, que por alguns momentos, pareciam distante de ser 

realizados e vividos. 

 
 “Projeto Aprender Brincando” trata-se de um projeto específico de 

alunas de Pedagogia da Faculdade IESGO, coordenado pela 

ProfªMarilice Dalla Corte, realizando um trabalho voluntário com as 

crianças na escola, oferecendo oficinas de confecção de brinquedos 

com materiais recicláveis e de massinhas, pintura de rosto, danças, 

brincadeiras de roda, e outros. 

 
“Projeto Interventivo” trata-se de um projeto de ações pedagógicas 

com vistas a trabalhar positivamente a autoestima de alunos, avaliados 

com déficit de aprendizagens nas habilidades relacionadas à leitura e 

escrita. Promover atividades partindo de ações dinâmicas e flexíveis 

por meio de situações que retratem o seu cotidiano e estão presentes 

nas brincadeiras, músicas, cantigas de roda, parlendas, histórias, 

jogos... 

 
“Reforço Escolar” sabemos que as dificuldades podem der sanadas 

com auxilio de educadores preparados e compreensivos, onde ajudar 

deve ser a meta principal. Portanto, buscamos com esse projeto ajudar 

nosso aluno na conquista de melhores resultados, por meio de aulas 

dinâmicas no turno inverso, trabalhando com o concreto, o lúdico e a 

criatividade. 

 
 
 

Projetos interdisciplinares serão desenvolvidos durante todo o ano, 

atendendo às necessidades de aprendizagem ou de solução de problemas como 
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base e compostos de acordo com o desenrolar dos fatos no processo educativo. O 

conteúdo desenvolvido nestes projetos será sempre o constante do Currículo em 

Movimento, podendo e devendo ser enriquecido por informações, discussões, 

pesquisas, experimentações e outros que auxiliem o processo de se encontrar 

respostas aos problemas propostos. 

 
A avaliação da aprendizagem figura como um ponto de especial 

preocupação na proposta pedagógica desta Unidade de Ensino. Sendo processual e 

diária, é partilhada no grupo de funcionários e nas reuniões de pais, visando o 

levantamento de sugestões e encaminhamentos rápidos na solução dos problemas 

identificados, lembrando que, para o aluno, o exercício da autoavaliação e da 

avaliação deve ser um processo leve, que auxilie o desenvolvimento do hábito de 

analisar, melhorar a produção, rever, refazer, repensar e recriar, com vistas ao 

alcance de objetivos pré-definidos, num ato consciente de acompanhar seu próprio 

processo de construção da aprendizagem. 

 
5 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVAS MATRIZES 

 
Em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal a organização curricular da Escola Classe Barra Alta considera o 

aluno como um ser original, criativo, que aprende na vida social e no espaço escolar, 

que tem potencialidade e necessidade de interagir e de refletir sobre a diversidade 

do conhecimento humano, que tem direito de ter acesso ao conhecimento e que 

participa da construção do saber escolar e de produtor de cultura. 

Na perspectiva da construção da ação pedagógica através de interação 

mediadora entre os conhecimentos construídos na prática social e transmitidos, 

organizados e transformados na prática escolar, a escola busca recursos para 

apropriar-se dos conhecimentos necessários e organizar-se nestas interações 

através da: 

 
 

a) Verticalidade: considerando o avanço natural do aluno em crescente 

complexidade, desenvolvidas de forma contextualizada; 
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b) Horizontalidade: caracterizada pela vinculação simultânea entre conteúdos dos 

vários aspectos da aprendizagem, desenvolvida de forma interativa; 

c) Transversalidade: integrada nas diversas áreas de conhecimentos especificados 

pela Lei 9394/96 e explicitada na organização curricular através dos conteúdos de 

cada componente curricular. 

A organização curricular, no âmbito da unidade escolar e refletida em cada 

sala de aula considerará a legislação e as orientações recebidas, devendo 

desenvolver conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileira e Africana e 

Indígena (Lei Nº 10.639/03 e 11.645/08), ajudando a compreensão de nossas 

raízes e das raízes de nossa sociedade excludente e discriminatória, para que tal 

conhecimento ajude a mudar ações, analisar intenções e razões para cada atitude, 

mudando o quadro de reprodução da realidade à que a escola não pode e não deve 

se sujeitar; aderir ao princípio da inclusão em todas as suas dimensões sociais, 

éticas, filosóficas e pedagógicas; trabalhar de forma interdisciplinar; oferecer o 

Ensino Religioso; oferecer ensejo ao Serviço Voluntário (Decreto nº 28.235/07), 

nas pequenas ações que garantem o desenvolvimento do espírito de solidariedade; 

valorizar a cultura de paz, no cotidiano escolar e transpondo este espaço para as 

atividades cotidianas da vida em comunidade por meio de ações coordenadas pelo 

Conselho Escolar e Segurança; abordar na forma de projeto e de discussão rotineira 

os direitos da criança e do adolescente, bem como os deveres que acompanham 

o exercício da cidadania; valorizar a ludicidade no trabalho pedagógico; garantir 

momentos de atividades de educação física, com o desenvolvimento de 

habilidades, valorizando a bagagem cultural em brincadeiras e jogos, que, inclusive, 

desenvolvam o hábito da atividade física como elemento indispensável a uma vida 

saudável; utilizar a música e as artes visuais como meio de despertar a 

sensibilidade e senso estético, como a valorização da produção cultural; favorecer 

o desenvolvimento pleno da linguagem verbal e da expressão escrita, seguindo a 

trilha do letramento e da criticidade; promover a iniciação às ciências como fonte 

de pesquisa e observação, exercício de levantamento de hipóteses, refutação, 

experimentação, registro, busca de respostas e soluções às questões do dia a dia; 

promover s Semana de Educação para a Vida no mês de maio, atendendo a Lei 

Federal Nº 11.988, de 27 de julho de 2009, DOU Nº 142, publicada em 28 de julho 

de 2009, firmando parcerias e trazendo a comunidade à escola para sua integração 
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e apropriação dos espaços e rotinas escolares, tanto quanto aproximar a escola da 

comunidade e seus desafios. 

 
5.1 Educação Infantil 

 
 

Com a oferta de uma turma de Educação Infantil multisseriadas, com alunos 

do 1º e do 2º Períodos, esta Instituição escolar desenvolverá ações voltadas para o 

desenvolvimento integral da criança. 

 
Esta modalidade de Ensino terá como princípio norteador o Referencial 

Curricular Nacional de Educação Infantil, as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal e o Currículo de Educação Básica de Educação 

Infantil, de forma a oferecer um ensino voltado para o desenvolvimento de 

momentos de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas, de modo a 

contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis e para a aquisição das 

potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas. 

 
Para o desenvolvimento da capacidade criativa da criança serão 

proporcionados momentos de ludicidade uma vez que o lúdico proporciona 

benefícios indiscutíveis para o desenvolvimento da criança e construção de sua 

autonomia. 

 

 
MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

INSTITUIÇÃO: ESCOLA CLASSE BARRA ALTA 

ETAPA: EDUCAÇÃO INTANTIL 

REGIME: ANUAL 

MÓDULO: 40 SEMANAS 

TURNO: DIURNO 

ÂMBITOS DE 

EXPERIENCIA 
EIXOS 

PRÉ ESCOLA 

2º PERÍODO 1º PERÍODO 

CUIDADOS 

CONSIGO E COM 

Identidade X X 

Higiene X X 
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O OUTRO Autonomia X X 

Ética X X 

Autogoverno X X 

Cidadania X X 

LINGUAGEM 

CORPORAL 

Expressividade X X 

Equilíbrio e 

Coordenação 
X X 

LINGUAGEM 

ORAL E ESCRITA 

Fala e Escuta X X 

Prática de Leitura X X 

Prática de Escrita X X 

 

 

 

LINGUAGEM 

MATEMÁTICA 

Números e 

Operações 
X X 

Grandezas e 

Medidas 
X X 

Espaço e Forma X X 

Tratamento da 

Informação 
X X 

LINGUAGEM 

ARTÍSTICA 

Artes Plásticas X X 

Teatro X X 

Música X X 

 

 

 

 

 

 

 
INTERAÇÃO COM 

A NATUREZA E A 

SOCIEDADE 

Organização dos 

grupos e seu modo 

de ver, viver e 

trabalhar 

 

 
X 

 

 
X 

Os lugares e suas 

paisagens 
X X 

Objetos, materiais 

e processos de 

transformação 

 
X 

 
X 

Objetos, materiais 

e processos de 

transformação 

 
X 

 
X 

Os seres vivos X X 
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 Os fenômenos da 

natureza 
X X 

LINGUAGEM 

DIGITAL 
Inclusão Digital X X 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

(hora-relógio) 

 
25 

CARGA HORÁRIA 

ANUAL 

(hora-relógio) 

 
1000 

OBSERVAÇÕES: O dia letivo é composto por 5 horas-relógio 

Horário de início: 8:00 Término: 13:00 

 

 
 

5.2-Ensino Fundamental- Séries Iniciais 

 
 

Os três primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos integram o 

Bloco Inicial de Alfabetização, e correspondem respectivamente à ETAPA I, ETAPA 

II E ETAPA III do BIA, que em conjunto constituem a primeira etapa do 2º Ciclo de 

Aprendizagem e tem a dimensão positiva de promover a progressão do processo de 

aprendizagem continuada. Nesta etapa, os Componentes Curriculares apresentam 

como eixo integrador Alfabetização/Letramento/Ludicidade, que perpassa todos os 

componentes curriculares. Assim, a organização do trabalho pedagógico, por meio 

de projetos, permitirá o desenvolvimento das dimensões cognitiva, afetiva, social e 

motora dos alunos, favorecendo o letramento, inclusive, o matemático. 

 
A segunda etapa do segundo ciclo de aprendizagem trazendo as 

necessárias mudanças deverá oferecer ao aluno as aprendizagens a que tem direito 

em cada ano/série de forma lúdica, aproveitando ao máximo a pedagogia de 

projetos no desenvolvimento das aprendizagens, que não estando engessadas, se 

integram pelas diferentes disciplinas em prática interdisciplinar, sendo perpassadas 

pelos temas da transversalidade. Não havendo, como na primeira etapa, reprovação 

entre os anos da etapa, garantir-se-á ao aluno a vivência das aprendizagens e 
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continuidade na aquisição dos saberes, respeitando tempos individuais, sempre com 

a atenção voltada às interferências necessárias ao longo do processo. 

 
Todo o segundo ciclo de aprendizagem respeitará a Base Nacional Comum 

do Currículo como referencial de trabalho e garantia dos direitos de cada aluno. 

 
6- ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
 

Para que os processos pedagógicos da Instituição Educacional alcancem 

o sucesso é imprescindível que haja uma organização administrativa e financeira 

eficiente, que dêem o devido suporte às ações a serem empreendidas. 

 
Para que sejam alcançadas as metas e objetivos desta Instituição, dever- 

se-á primar pela organização dos arquivos de dados dos alunos e funcionários, 

inclusive, o arquivo morto, garantindo a preservação das histórias educacionais e 

funcionais dos atores escolares. Além disso, hão de se cumprir os prazos para a 

emissão de documentos e realizações de ações que venham a complementar o 

trabalho da Unidade Escolar e que sejam repassadas pela Secretaria de Estado de 

Educação e parceiros escolares. 

 
O cumprimento dos horários de trabalho se dará conforme determinado 

pela legislação vigente, devendo primar pela otimização do tempos e espaço de 

modo que sejam produtivos e favoreçam o trabalho coletivo e de qualidade no 

atendimento do aluno, que concentra a razão das rotinas e ações escolares. 

 
Do mesmo modo, os documentos que devam ser produzidos pelos 

profissionais escolares, quais sejam diários, relatórios individuais dos alunos, 

frequências, mapas de alimentação escolar ou outros respeitarão sempre os prazos 

estabelecidos, sendo fidedignos e seguindo as orientações recebidas. 

 
Para apoiar os projetos pedagógicos e garantir a limpeza, a higiene, a 

eficiência, a qualidade, a beleza e o conforto, tanto quanto a riqueza de recursos, 

alguns projetos nortearão a administração financeira da instituição escolar: 
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✓ “Manutenção da Área Livre e de Lazer”: ações que visem a 

organização dos espaços de modo que a escola reflita os 

melhores ambientes, com áreas verdes, um parque sempre 

seguro, limpo e que dê ensejos à brincadeira saudável, 

jardinagem bem cuidada, estética valorizada. 

 
✓ “Escola:O Movimento da Vida”: aquisição de bens e materiais 

de consumo que dêem suporte às ações pedagógicas e as 

tornem mais ricas, na diversidade de recursos e materiais, 

espaços e possibilidades, saindo dos materiais comuns, de 

expediente e chegando aos jogos, livros e materiais 

audiovisuais. 

 
✓ “Qualidade, Eficiência e Bem Estar”: visando a melhoria das 

condições de organização e trabalho, tanto pedagógico como 

administrativo, assim como no investimento no conforto dos 

espaços coletivos. Além disso, deverá garantir a existência de 

materiais e bens que garantam a execução dos serviços com 

qualidade e eficiência, pensando em suas ações na saúde dos 

profissionais da escola. 

 
 

7 - ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

 
A Escola Classe Barra Alta apresenta a seguinte estrutura predial: uma 

sala destinada à secretaria e a direção da escola; uma saleta para guardar materiais 

pedagógicos e para atendimento individual de alunos (Projeto Interventivo ,reforço 

escolar e para atendimento médico; duas salas de aula de tamanho excelente, 

sendo que elas foram divididas e adaptadas para uma sala de aula pequena e outra 

em espaço improvisado para depósito de material didático e armários com 

documentos administrativos e da secretaria escolar; um laboratório de informática 

que foi dividido e adaptado para atendimento da turma Multisseriada 4°/5°ano A; 

dois banheiros para uso dos alunos (um masculino e um feminino); um banheiro de 

professores; uma cantina; um depósito de gêneros alimentícios; um pequeno pátio 

interno; um almoxarifado e depósito de materiais de limpeza e ferramentas. Para 
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atividades físicas e de lazer, conta com um pequeno parque que no momento, está 

interditado esperando uma reforma urgente, para que novamente seja usado pelas 

crianças; uma área coberta, uma área livre cimentada e um campo de chão batido 

(área externa ao prédio da escola). 

Quanto a recursos humanos conta atualmente com uma chefe de 

secretaria, uma diretora, uma vice-diretora, um auxiliar em educação; uma auxiliar 

de conservação e limpeza, terceirizada, uma merendeira terceirizada; quatro vigias 

terceirizados; três professoras regentes, sendo duas de Contrato Temporário, 

atendendo às séries iniciais do Ensino Fundamental e à Educação Infantil. 

A escola é mantida com recursos advindos da União e do Estado, sendo 

também atendida no fornecimento de alimentação escolar, pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. Os recursos financeiros são advindos da 

descentralização de recursos financeiros, através do Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira – PDAF, Emendas Parlamentares e do Programa 

Dinheiro Direto na Escola – PDDE/FNDE 

Para melhor aproveitamento dos materiais disponíveis na escola, sejam 

eles de expediente, pedagógicos ou de limpeza, foi montada uma planilha onde 

registrou-se por dois meses o gasto de materiais na Unidade. Com base nesta 

planilha, observou-se que os recursos são usados sem exagero ou desperdício, 

princípio que será sempre incentivado, e formou-se um padrão que servirá de base 

para a aquisição de recursos materiais de consumo. Os bens permanentes serão 

adquiridos de acordo com as necessidades e em consonância com os recursos 

disponíveis e as atas de prioridade de cada programa de descentralização 

financeira. 

A escola necessita hoje da construção de uma sala de professores, uma 

copa e cozinha para os funcionários, construção de banheiros para funcionários (tem 

somente um para os dois gêneros), reformas dos banheiros dos alunos e da rede 

hidráulica, ampliação da cantina e do depósito de gêneros alimentícios, construção 

de um refeitório, ampliação do almoxarifado e construção de uma quadra coberta 

para as atividades desportivas, reforma do piso, reparos e/ou troca do telhado. O 

prédio da escola é muito antigo (58 anos) por isso a necessidade de reformas. 
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A otimização dos espaços tem sido buscada incansavelmente, para 

melhor aproveitamento. 

No momento a escola não conta com empresas parceiras atuando junto à 

escola. Estas parcerias serão revistas, ampliadas e buscadas no decorrer do ano 

letivo. 

As parcerias ativas no momento referem-se a emenda parlamentar do ex 

Deputado Distrital Joe Valle, do deputado Distrital Agaciel Maia, além dos pais de 

alunos e membros da comunidade, que realizam pequenos serviços e fazem 

pequenas doações para complementação da merenda escolar e para as festas e 

atividades recreativas organizadas pela escola. O ex Deputado Distrital Joe Valle, 

além de ter disponibilizado verbas para as reformas, realizou outras ações através 

da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural e a Emater/DF, com várias 

atividades conjuntas com a Associação de Produtores Rurais, Moradores e 

Artesãos da Barra Alta – APROALTA. 

O Conselho Escolar e se reúne mensalmente mesmo estando sempre 

presente na escola, alguns membros já desenvolveram o hábito de realizar visitas 

periódicas e sem convite. Ainda assim, sempre que necessário, temos realizado 

reuniões extraordinárias e visitas aos membros do conselho (pais / responsáveis) 

para solicitar consultas ao seu segmento, participação nas atividades da escola ou 

comunicar fatos importantes do cotidiano escolar, o que tem estreitado os laços e 

desenvolvido uma relação de confiança e proximidade. 
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PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO DA ESCOLA/2017/2019 

 
 
 

1. Identificação da Unidade Escolar 
 
 

Coordenação Regional de Ensino: PLANALTINA 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE BARRA ALTA 

Níveis/Modalidade de Ensino: Educação Infantil e Ensino Fundamental Séries-Anos 

Iniciais 

Localização: DF 260, Chácara 210, NR Tabatinga. Planaltina - DF 

 

 
2. Identificação da Equipe 

 
 
 

Candidata (o) Diretora (o): MARIA LUCIA VITORINO DOS SANTOS Matricula: 

32.018-8 

Cargo: PROFESSORA 

Área de Formação: PEDAGOGIA 

Candidata (o) a Vice-diretora (o): GLAYCE OLIVEIRA TEIXEIRAMatricula: 26.187-4 

Cargo: PROFESSORA 

Área de Formação: GEOGRAFIA 

 
 
 

3. Apresentação 

 
A professora Maria Lucia Vitorino dos Santos é formada em Pedagogia pela 

Universidade de Brasília, com especialização em Educação Inclusiva. Trabalha na 

Escola Classe Barra Alta desde 2009, tendo atuado como professora regente e 

como vice-diretora, no último ano. Trabalhou outros dez anos no CAIC de Planaltina, 

onde atuou como professora regente, coordenadora e assistente escolar. 

A professora Glayce Oliveira Teixeira Borges é formada em Geografia pela 

Universidade Estadual de Goiás com especialização em Didática: Fundamentos 

Teóricos da Prática Pedagógica. Trabalha na Escola Classe Barra Alta desde 2007, 

tendo atuado como professora regente e coordenadora pedagógica. Trabalhou 
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outros doze anos na Escola Classe 04 de Planaltina, atuando em regência de 

classe, projeto de leitura e coordenação pedagógica. 

Esta chapa foi formada a partir do desejo de manter as ações de sucesso da 

Escola Classe Barra Alta e implantar novas ações que melhorem o desempenho da 

Unidade Escolar tanto nos aspectos pedagógicos quanto administrativos e 

financeiros. Para tanto, a participação mais ativa da comunidade permanecerá como 

busca constante, reconhecida a importância desta parceria, principalmente em 

questões que fogem às possibilidades da escola, como a falta de transporte na 

comunidade, que impede muitos de seus membros de estarem presentes, mesmo 

nas reuniões bimestrais. Para que se consolide a gestão democrática deflagrada no 

processo de escolha dos gestores escolares e dos conselhos escolares, a 

comunidade terá que se apropriar verdadeiramente da escola, como patrimônio e 

responsabilidade compartilhada socialmente. 

 

O compromisso pedagógico refere-se ao aumento da proficiência dos alunos 

em relação às suas séries, relacionando todos os conhecimentos na composição de 

uma educação que alcance a totalidade do indivíduo auxiliando-o na compreensão 

de seu papel e suas possibilidades na sociedade como conseqüência de seu maior 

conhecimento do mundo e de sua produção cultural e histórica. No aspecto 

administrativo, o compromisso de manter um clima de trabalho agradável e 

produtivo, norteado pela ética profissional, a responsabilidade e o compromisso 

individual e coletivo, sem desconsiderar a necessidade constante de 

aperfeiçoamento para ações de fato eficientes e eficazes. Todas as ações nessas 

áreas deverão ter o necessário suporte de uma gestão financeira transparente e 

participativa. 

 
 

7.1-Delimitação dos objetivos, metas, estratégias no âmbito Pedagógico 

Objetivos Prioritários: 

 
- Melhorar o nível de aprendizagem dos alunos garantindo um ensino de 

qualidade para todos, baseado em metodologias significativas e prazerosas; 

 
 Garantir os espaços de formação continuada dos profissionais de educação com 

vistas a oferecer um atendimento de excelência;
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 Garantir espaços de coordenação coletiva que favoreçam não só um 

planejamento coletivo e individual bem elaborado, como o conhecimento e 

reelaboração do currículo escolar com base nos documentos referenciais 

oferecidos pela SEE/DF.

 
 Subsidiar, incentivar e promover o desenvolvimento de projetos pedagógicos de 

significação para cada turma.

 

 Incentivar a participação de todas as turmas e docentes em concursos 

extraescolares como meio de divulgação do trabalho realizado e valorização das 

produções individuais e coletivas.

 
 Realizar a avaliação institucional na escola e promover as reflexões necessárias, 

também com o auxílio dos demais indicadores disponíveis, à melhoria do serviço 

educacional oferecido;

 
 Assegurar a legitimidade das ações realizadas na escola baseando-se em 

instrumentos legais (E.C.A., Regimento das Escolas Públicas do DF, Currículo do 

Distrito Federal, PPP Carlos Mota, Diretrizes Pedagógicas do BIA, Lei 9.394/96, e 

demais normas do sistema de ensino);

 
 Desenvolver uma proposta político-pedagógica eficaz, eficiente e democrática.
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METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO 
DE 

EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

 Elevar o índice 

de desempenho 

individual da escola 

a partir de 2017; 

 Confronto e 

sistematização dos 

conhecimentos que 

o aluno traz para a 

escola e os 

conhecimentos já 





 elaborados 

(científicos), visando 
a (re)construção 
desses 
conhecimentos; 

 Reelaboração, 
sempre que 
necessário, do 

trabalho com base 
na avaliação dos 
processos e 
resultados; 

 Realização de 

oficinas com temas 

diversos que 

atendam as 

demandas e 

necessidades da 

equipe pedagógica, 

com o apoio da 

Eape. 

 Manutenção de 
grupos de estudo 
com os professores 

nos horários de 
coordenação para a 

formação 
continuada; 

Nos 

semestres 

letivos em 

2017, 2018 e 
2019. 

. 

As ações 

pedagógicas 

sofrerão suas 

próprias 

avaliações, 

através dos 

instrumentos 

estabelecidos 

junto à equipe 

pedagógica, 

tendo por base 

os níveis de 

aprendizagem 

alcançados pelos 

alunos através 

das ações 

empreendidas, o 

que ocorrerá 

durante todo o 

processo e, em 

instrumentos 

formais pelo 

menos a cada 

bimestre, 

devendo compor 

um registro 

próprio de 

rendimento, na 

forma de 

relatórios e/ou 

gráficos, que 

favorecerão a 

análise 

comparativa dos 

dados no 

andamento do 
processo. 
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 Atender com - Criar um ambiente   
eficiência e eficácia inclusivo, 

os alunos com envolvendo pais, 

necessidades alunos, professores 

educacionais e parceiros; 

especiais, - Envidar esforços 

preferencialmente, para a consecução e 

em classes comuns; manutenção dos 
 serviços da Sala de 
 Recursos na Barra 

 Alta; 

 Criar um espaço  Incentivo à leitura 

permanente de com implantação do 

incentivo à leitura; baú de leitura na 
 área interna; 
  Utilização de 
 fontes variadas de 
 leitura nas atividades 
 pedagógicas; 
  Estudo de obras 
 literárias 
 relacionadas aos 
 conteúdos em 
 processo e 
 transformação 
 destas em atividades 
 literárias; 
  Manutenção de 
 uma rotina de leitura 
 compartilhada na 
 recepção dos 
 alunos. 

 Promover pelo  Desenvolvimento 

menos um evento de atividades de 

literário por ano extrapolação da 

letivo; leitura (debates, 
 teatros, juris 
 simulados, etc.) 

 Realizar pelo - Envolvimento dos 

menos um momento alunos e professores 

cultural com a no desenvolvimento 

participação da de atividades de 
comunidade por ano enriquecimento 

letivo; cultural com a 
 participação da 
 comunidade escolar; 
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 Desenvolvimento  Organização de   
de projetos espaços de 

pedagógicos no conhecimento de 

conhecimento de autores e obras com 

autores diversos da representação do 

literatura brasileira. conhecimento pelos 
 diversos meios de 
 comunicação. 

 Dar continuidade - Desenvolvimento 
ao projeto “Meio de ações 

Ambiente: a Casa permanentes de 

da Gente”, com a conservação do 

participação de toda meio ambiente na 

a comunidade; escola, 
 reaproveitamento, 
 reutilização e 
 reciclagem de 
 materiais, além de 
 ações que visem a 
 mudança de atitudes 
 e hábitos; 
 - Manutenção do 
 projeto de 
 reflorestamento na 
 área comunitária. 

 Desenvolver - Debates, palestras, 

atividades e projetos apresentação de 

que visem o vídeos, seminários, 

afastamento dos exposições. 

alunos e da  

comunidade  

circunvizinha da  

violência (praticada  

ou sofrida) bem  

como do uso de  

drogas, com ações,  

no mínimo,  

mensais;  
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 Desenvolver 

projetos 
pedagógicos de 
curto prazo para 
trabalhar temas 
transversais e/ou o 

calendário de datas 
comemorativas 
junto aos alunos; 

 Desenvolvimento 

de mini projetos 
pedagógicos que 

trabalhem os temas 

transversais e as 
datas   

comemorativas 
relevantes do 

calendário nacional; 

 Estímulo ao 
compromisso 

individual e coletivo 
na realização de 

projetos 
pedagógicos. 

  

 Realizar estudos e 

atividades que 

promovam a 
valorização da 

cultura afro- 

brasileira e 
indígena; 

- Valorização e 

destaque a 
personagens negros 

e indígenas da 
história nacional; 

-Referência habitual 

ao legado afro- 

brasileiro e indígena 

na nossa cultura e 

história; 

 Desenvolver 
pelo menos uma 

ação pedagógica 
com a participação 

dos pais durante 
cada ano letivo; 

Incentivo à 
comunidade escolar 

do hábito participar 
da construção 

pedagógica da 
Unidade Escolar; 

 Promover pelo 
menos duas 

palestras e/ou 
cursos, oficinas, 

dentro das 

necessidades e 

interesses da 

comunidade nos 

anos letivos de 2014 

a 2016; 

 Organização de 
oficinas, cursos e/ou 

palestras para a 

comunidade escolar; 

 Dar continuidade 

ao projeto “Horta na 
Escola”; 

 Realização de 

rodízios no manejo 
da horta; 

Ações 

semanais a 
partir do 1º 
bimestre 
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 Manter as ações - Desenvolver as Ações  
desenvolvidas no ações previstas em semanais. 

laboratório de planejamento  

informática e próprio.  

ampliá-las,   

gradativamente.   

 Participar  Incentivar e  

(alunos e docentes) subsidiar a  

de promoções participação de  

culturais e alunos e docentes  

concursos diversos. em promoções  

 Zelar pela culturais e concursos  

segurança e diversos.  

conservação do   

patrimônio escolar.   

 

 

 

7.2-Delimitação dos objetivos, metas, estratégias no âmbito Administrativos 
 
 

Objetivos Prioritários: 

 
 Fortalecer a identidade da escola diante da comunidade;

 
 Assegurar a legitimidade das ações realizadas na escola baseando-se em 

instrumentos legais (E.C.A., Regimento das Escolas Públicas do DF, Lei 

9.394/96, Lei 8.112, e demais normas do sistema de ensino);

 
 Desenvolver a avaliação institucional na escola;

 
 Democratizar o acesso às informações;

 
 Assegurar o atendimento, preferencialmente em classes regulares, de alunos 

portadores de necessidades educacionais especiais;

 
 Ampliar e fortalecer as relações entre a escola e a comunidade escolar;

 
 Fortalecer as relações interpessoais na unidade de ensino.

 
 Manter organizados documentos pertinentes à administração escolar, bem como 

dossiês de alunos e funcionários.



51 
 

 
 
 
 
 

 Garantir o uso consciente dos diversos materiais disponíveis na escola sejam 

estes pedagógicos, de expediente ou de limpeza.

 

 Zelar pelo bom funcionamento de todos os cômodos, aparelhos e utensílios de 

uso da Unidade Escolar.

 
 Zelar pela segurança e conservação do patrimônio escolar.

 
 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

01 -Manter o índice Realização de Ações -Através do controle 
 zero de evasão debates sobre as semanais, dos registros de 
 escolar; responsabilidades sempre que frequência diária e 
  dos vários grupos necessário. da avaliação 
  quanto à  institucional, que 
  aprendizagem  será feita também 
  dos alunos e na  ao longo do 
  avaliação dos  processo, com 
  processos e  pequenas pesquisas 
  resultados;  junto à comunidade 
    escolar, feitas 

02 -Realizar pelo -Levantamento -Bimestralmente bimestralmente, com 
 menos uma bimestral das  registro próprio das 
 reunião bimestral percepções,  falhas apontadas e 
 com a expectativas e  dos caminhos 
 comunidade avaliações dos  sugeridos, devendo 
 escolar para o diversos atores  ter sua avaliação 
 exercício da do processo  final, no último 
 Avaliação e do educacional,  bimestre de cada 
 acompanhamento sobre a  ano, quando os 
 sistemático, organização, o  níveis propostos nas 
 inclusive, do trabalho  metas para este ano 
 desenvolvimento pedagógico e a  deverão ter sido 
 dos alunos. gestão escolar,  alcançados. A 
  em nível  avaliação 
  institucional;  processual 

  Apresentação de 
resultados de 

 descortinará a 
necessidade de 

  aprendizagem 
dos alunos e 

 redimensionamentos 
quanto ao 

  análise coletiva 
dos mesmos. 

 desempenho 
institucional em seus 
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03 Manter um 

periódico 
bimestral para 
divulgação dos 
eventos, gestão 

financeira, 

administrativa e 
pedagógica da 

escola; 

-Registro de 

atividades 
significativas, 

produções 
escritas e 

artísticas, artigos 

de interesse 
comunitário; 
relatórios da 

gestão financeira 
e administrativa, 

dando 

publicidade às 
ações escolares; 

Impressões 

bimestrais. 
diversos aspectos. 

04 Promover pelo 

menos um estudo 

da base legal das 

ações escolares 

entre os 

funcionários e 

com a 

comunidade por 
ano letivo; 

Organização de 

grupos de estudo 

com professores, 

pais e auxiliares a 

respeito das leis 

que cercam o 

trabalho da 

escola junto à 
comunidade; 

Semestralmente 

05 Manter um clima 

harmônico de 
convivência e 
trabalho na 

escola; 

 Manutenção 

de um espaço 
interativo para 
recados e 
mensagens de 
incentivo, 
autoestima, 

valorização do 
relacionamento 
interpessoal; 

Ações diárias 

e/ou, no 
mínimo, 

quinzenais. 

06 -Manter as 

instalações 
físicas da 

Unidade de 
Ensino sempre 

em boas 
condições de 
uso, higiene e 

conservação com 

o auxílio, 
inclusive, das 

verbas oriundas 
dos programas 

de 

Descentralização 

Financeira; 

 
-Conscientização 

de toda a 

comunidade 
escolar em 

relação à escola 
como patrimônio 

de todos; 

- Incentivo à 

participação de 
alunos e 

funcionários nas 
ações de redução 

do lixo produzido, 
como na 

conservação da 

-Ações diárias 
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  limpeza nos   
ambientes; 

- Planejamento 

de verbas 

descentralizadas 

na manutenção 

dos bens móveis 
e imóveis. 

07 -Manter  - Ações diárias. 
 a organização, Manutenção da  

 a pontualidade, cultura do registro  

 a transparência, sistemático das  

 a publicidade e ações  

 a ética nas desenvolvidas  

 atividades pela escola;  

 administrativas; -Manutenção de  

  murais  

  informativos para  

  funcionários e  

  comunidade;  

08 Garantir o espaço Manutenção de Ações 
 de formação grupos de estudo quinzenais 
 continuada e com os  

 partilha de professores nos  

 experiências de horários de  

 sucesso na coordenação para  

 Coordenação a formação  

 Pedagógica dos continuada;  

 professores. Estimulação dos  

  atores escolares  

  a desenvolverem  

  a consciência  

  individual de suas  

  experiências,  

  tomando o  

  coletivo como  

  referência  

  primeira e  

  socializando seus  

  projetos de  

  sucesso no meio  

  educacional;  

 

 

 
 

7.3-Delimitação dos objetivos, metas, estratégias no âmbitoFinanceiro 
 
 

Objetivos Prioritários: 
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 Promover a gestão financeira da Escola Classe Barra Alta de acordo com os 

princípios de autonomia e ética do administrador público;

 

 Garantir, pela correta e transparente gestão financeira, a existência constante de 

materiais necessários às atividades administrativas e pedagógicas, bem como o 

bom estado de conservação do prédio escolar como dos bens móveis 

disponíveis;

 

 Adquirir, em consonância com as verbas disponibilizadas, bens de consumo e 

permanentes que sejam considerados prioritários à melhoria do atendimento da 

Unidade de Ensino pela comunidade escolar.

 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

01  Promover os  Organização de 

momentos próprios 
para a discussão 

das prioridades 

financeiras da 

Instituição 

Educacional, com 

vistas à melhor 

aplicação das 

verbas públicas, 

bem como para a 

prestação de 

contas; 

 Envolvimento da 

comunidade 
escolar na rotina 

escolar com vistas 

à melhoria da 

percepção destes 

atores das 

necessidades e 

prioridades no uso 

de recursos 

financeiros 

disponíveis. 

 Através da medição 

do nível de 
satisfação da 

comunidade em 
relação ao 

gerenciamento das 
verbas 

disponibilizadas, 
durante os 

momentos 
organizados para o 

levantamento de 
prioridades e 
prestação de 

contas. 

 reparos,  

 instalações e  

 pequenas  

 reformas que se  

 fizerem  

 necessárias;  

02 Manter, com o  

 auxílio das  

 verbas oriundas  

 dos programas  

 de  

 Descentralização  

 Financeira, a Anos letivos 
 disponibilidade 2017, 2018 e 
 de materiais 2019. 
 vários para uso  

 administrativo,  

 pedagógico, de  

 higiene e  

 limpeza;  

03 Adquirir, de  

 acordo com as  

 possibilidades,  

 mobiliários  

 complementa-  

 res para as salas  

 de aula e  

 administrativas  
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8- PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 

 
A presente proposta tem na avaliação um ponto fundamental para o 

sucesso do trabalho pedagógico. Sendo a avaliação processual e diagnóstica, tem 

por objetivo levantar os pontos falhos da prática escolar, institucional e pedagógica, 

a fim de que, propostas as soluções, os encaminhamentos se encadeiem pela 

aprendizagem dos alunos e as ações não se percam nos labirintos de um 

planejamento deficiente, sem objetivos claros e metas estudadas em um 

diagnóstico. 

O diagnóstico inicial levará em conta todos os aspectos administrativos, 

financeiros e pedagógicos com vistas ao estabelecimento de estratégias e metas 

para o ano letivo. 

Sabendo que a escola é uma instituição viva, onde os saberes se 

permeiam e as realidades são construídas cotidianamente, a avaliação precisa ser 

processual, a fim de apontar falhas e tornar possível o redimensionamento do 

trabalho. 

Em sala de aula, o professor fará observações diárias e as registrará da 

maneira que julgar mais eficiente, criando um banco de dados para direcionar suas 

ações e oferecer elementos ao relatório descritivo, onde serão relatados os 

resultados obtidos pelo aluno diante do que foi trabalhado, o que lhe foi oferecido 

como subsídio para a superação das dificuldades e qual o seu aproveitamento 

diante de cada estratégia. Além disso, as intervenções familiares e de outros atores 

escolares também deverão ser registradas. 

Semestralmente, questionários serão enviados aos pais com vistas a 

captar os anseios e queixas, expectativas em relação à escola. O retorno deverá ser 

dado no trabalho e a reorganização do mesmo contará também com o resultado das 

reuniões de pais. E, de modo a garantir o exercício democrático, a comunidade 

escolar será sempre consultada sobre os caminhos que desejaria ver trilhados pela 

Unidade de Ensino. 

O trabalho pedagógico será acompanhado e discutido mensalmente, 

quando da realização das avaliações escritas periódicas, que receberão o acréscimo 

das observações colhidas por cada professora, e, a partir daí, estabelecer-se-ão 
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novas metas ou novos caminhos para alcance das já estabelecidas, com vistas a um 

caminho mais curto, prazeroso e significativo para os educandos. Por fim, como não 

dispomos do sistema de dependência de matérias e conteúdos, buscaremos uma 

aprovação com qualidade, corrigindo as falhas ainda em seu curso. 

Esta proposta não comunga dos princípios de avaliação baseados na 

gestão de resultados apenas. A avaliação não é o nosso fim, apenas um precioso 

recurso para a compreensão do que temos em relação ao que almejamos, do que 

estamos falhando e em que avançamos, para que o caminho entre o querer e o 

realizar seja o mais curto possível. Também por isso, esta proposta deverá ser 

avaliada ao longo do ano letivo, realizando-se sempre que necessário o devido 

redimensionamento das ações a fim de que o aluno seja sempre atendido da melhor 

maneira para o seu completo desenvolvimento. 

8.1- Avaliação na Educação Infantil 

 
 

Na educação infantil, a avaliação acontecerá principalmente pela 

observação sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionários, 

relatórios, portfólios sem objetivo de promoção. Estas reflexões, análises e 

inferências oriundas dessa sistemática comporão o Relatório Descritivo Individual do 

Aluno – RDIA, que terá sua publicação semestral; enquanto sua construção será 

diária. Tal avaliação possibilitará a observação das manifestações de aprendizagem 

e progresso. 

 
8.2- A avaliação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 
 

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação acontecerá pela 

observação diária dos resultados das atividades planejadas baseadas nos objetivos 

para cada etapa. Estas observações serão registradas de forma individual nos 

Relatórios Descritivos bimestrais. 

 
8.3 - A avaliação na Educação Especial 

 
 

Na educação especial, a avaliação para as aprendizagens deverá ser 

considerada, observando as especificidades de cada estudante (público-alvo) dessa 
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modalidade de atendimento, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 9.394/1996, no artigo 58, a saber: estudantes com 

deficiência, transtornos  globais  de desenvolvimento  (TGD)  e  altas 

habilidades/superdotação (AH/SD). 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO I – COMUNIDADE BARRA ALTA 

 
 

Histórico da Comunidade Barra Alta 

(Fonte: Depoimento da Senhora Estela) 

 
Sucinto relato da História da Comunidade Barra Alta nos seus aspectos 

fundiários e socioeconômicos. Fins de 1979 para 1980 os primeiros que chegaram 

por aqui, não eram invasores, assentados ou posseiros e sim arrendatários das 

terras título está concedido pela Fundação ZoobotânicaDF , a todos que recebiam 

as terra para produzirem, segundo os Planos de Utilização – PU, elaborados pela 

EMATER, segundo o que a terra podia produzir. 

 

De acordo com o mapa anexo, esta área rural era um acréscimo ao 

Núcleo Rural de Tabatinga, e não tinha nome definido, o chamava Capão dos 

Porcos, outros Barra Alta, este último vindo a predominar por ser de fato um relevo 

de altitude de faixa reta, sendo uma Barra Alta, como um platô. O perfil dos 

primeiros habitantes eram funcionários públicos, engenheiros, bancários e 

comerciantes, no início chamado de chacareiros de fim de semana. Depois de algum 

tempo passaram a produzir culturas perenes como pomares de citros devido a falta 

de recurso naturais como, por exemplo, a água. 

 

Era produção individual de subsistência na maioria, e uma incipiente 

comercialização. A principal renda, na maioria, era de salário de funcionário público 

que investia na produção individual. Contávamos, como ainda hoje, com a preciosa 

assistência da EMATER, e também com as linhas de crédito do BANCO DO BRASIL 

e do BRB. Estes empréstimos ocorriam mesmo com a falta da escritura da terra, era 

necessário apenas o contrato de arrendamento para ter a concessão do crédito pelo 

banco. 

 

A região é composta por áreas que medem de 6,25 hectares a 30 hectares, 

sendo considerados pequenos agricultores. A maioria das terras é de baixa 

fertilidade, com muito cascalho e pouco recurso hídrico. A região possui poucas 

nascentes. É margeada pelo Rio Jardim, rio de baixa quantidade de água. Os 
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moradores precisavam fazer cisternas para consumo humano, para agricultura e 

pecuária. Na década de 1980 foram perfurados os primeiros poços artesianos, um 

pela antiga LBA – Legião Brasileira de Assistência, na chácara 210, e outro pela 

FZDF – Fundação Zoobotânica do DF, na chácara 197. Estes se destinavam a 

fomentar a produção de algumas culturas que usassem o gotejamento. 

 

              Hoje a comunidade Barra Alta é abastecida pela CAESB – Companhia de 

Abastecimento e Água, Esgoto e Saneamento de Brasília, pelo poço perfurado e 

administrado por ela, situado na área marcada no mapa anexo. A produção 

agricultura familiar hoje se no plantio sazonal de milho, mandioca, feijão, batata doce 

e pomares de frutas. A maioria dos produtores e chacareiros iniciou pequena criação 

de gado leiteiro, hoje apenas seis continuam com a produção de leite e entregam 

para no laticínio. Existe um laticínio na chácara 179, com o nome Laticínio Barra 

Alta, que compra o leite dos produtores familiares da região e de grandes produtores 

de outros núcleos rurais. Sendo a única indústria de Barra Alta. 

 

Ressaltamos que quando os primeiros aqui se instalaram não havia 

Energia elétrica, transporte coletivo, escola ou qualquer outra assistência de saúde. 

A única assistência existente na época era a EMATER. Contudo existia uma 

cooperativa, a COERB- Cooperativa de Eletrificação Rural de Brasília, que junto com 

a moradora Senhora Maria Estela de B. Barreto, chácara 198, intermediou e instalou 

a energia elétrica. 

 

No que tange a vegetação, na década de 1980, era composta de cerrado 

fechado e de mata ciliar. Hoje o cerrado deu lugar a grandes plantações de milho, 

soja, feijão e sorgo nas grandes propriedades. A região possui vários produtores 

sendo polos do agronegócio. Do cerrado restaram apenas as áreas de reserva 

exigidas por lei. O Rio Jardim encontra-se assoreado, devido aos inúmeros pivôs 

usados nas plantações. 

 

A comunidade está em processo de mudanças. Dos primeiros a chegarem 

existe aproximadamente seis produtores familiares. A maioria vendeu as terras. 

Algumas chácaras já se encontram no terceiro proprietário. 
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ANEXO II – FOTO AÉREA DA EC BARRA ALTA 
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ANEXO III – MAPA DA REGIÃO DO NÚCLEO RURAL DE TABATINGA – BARRA 

ALTA 



64  

 
 
 
 

ANEXO IV – PLANTA BAIXA DA ESCOLA CLASSE BARRA ALTA 



65  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V – ROTEIRO DE ACESSO A ESCOLA CLASSE BARRA ALTA 
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ANEXO VI- PROJETO INTERVENTIVO 

 
 
 

PROJETO INTERVENTIVO 

DE APRENDIZAGEM 

 
(Bloco Inicial de Alfabetização) 

 
 

 
1. Introdução 

 
 

 
Este Projeto está inserido num contexto de ações previstas nas Diretrizes 

Pedagógicas, visando possibilitar aos alunos com dificuldades maiores oportunidades 

de aprendizagem. Aqui, mais especificamente, trata-se de um Projeto que visa 

oportunizar a adequação do ensino às necessidades educacionais dos alunos desta 

Unidade de Ensino, no que se referente ao desenvolvimento da leitura e da escrita na 

perspectiva de letramento. 

 
O referido Projeto envolverá a participação dos professores regentes, membros 

da equipe gestora, e equipe de apoio, deforma a construir coletivamente ações 

pedagógicas direcionadas às necessidades específicas dos alunos. Tais ações 

desenvolverão em momentos distintos, sendo que as oficinas coletivas e as 

atividades individuais serão oferecidas e desenvolvidas por toda equipe citada 

acima, buscando sanar as dificuldades apresentadas por cada aluno atendido, 

valendo-se de jogos, fichas, materiais concretos, etc. 

 
A realização das ações está prevista para os anos letivos de 2017,2018 e 2019, 

todavia, a partir das avaliações realizadas ao longo do processo, poder-se-á alterar 

o quadro de alunos atendidos, de forma a oferecer um atendimento diferenciado, de 

acordo com as suas necessidades educacionais. As oficinas também serão flexíveis 

no sentido de diversificar as atividades em prol do sucesso do aluno. 



67  

 
 
 
 
 

As ações pedagógicas serão elaboradas de forma a dar significado àquilo 

que pretendemos ensinar oferecendo atividades interessantes e desafiadoras que 

partam de sua experiência cotidiana ou que lhe possibilitem fazer relações com o 

seu dia-a-dia. Essas atividades devem favorecer momentos de trabalho individual e 

coletivo, para que o aluno possa construir seu conhecimento, apropriar-se dele e 

tornar-se um indivíduo autônomo. 

 
2. Justificativa 

 
 

A Escola Classe Barra Alta, por ser uma instituição rural apresenta certas 

peculiaridades: população bastante flutuante, classes multisseriadas, níveis de 

aprendizagem extremamente diferentes. Contando hoje com trinta e quatro alunos 

(número que pode reduzir ou aumentar repentinamente), possuímos atualmente 03 

turmas, sendo 03 delas multisseriadas: uma turma de Educação Infantil (MULT), 

atendendo os alunos do 1º e do 2º Períodos, uma classe reunindo alunos de1º, 2º e 

3°Anos EF 09 Anos(MULT), uma classe de 4º e 5º Ano EF 09 Anos (MULT). 

 
 

Neste sentido, elaboraram-se coletivamente ações pedagógicas com vistas a 

trabalhar positivamente a autoestima dos alunos e atividades partindo de ações 

dinâmicas e flexíveis por meio das quais ler e escrever palavras, frases e textos 

diversificados sejam uma decorrência de situações que retratem o seu cotidiano e 

estejam presentes nas brincadeiras, músicas, cantinas de roda, parlendas, 

adivinhações, historias, etc. Quando um aluno não se alfabetiza plenamente no 

começo de sua escolaridade, apresenta grandes dificuldades em seguir aprendendo 

os conteúdos das diversas áreas de conhecimento, comprometendo assim o seu 

avanço ao longo das séries. 

 
Saber ler e escrever são direitos fundamentais do cidadão e é dever da 

escola garantir esse direito. Entretanto, apesar dos múltiplos esforços, alguns alunos 

não alcançam um desenvolvimento satisfatório em diferentes áreas do 

conhecimento, logo, é um desafio avançar no processo de leitura e escrita com 

aqueles alunos cujas atividades e planejamento não colaboram para alcançar os 

objetivos propostos. Portanto, é preciso continuar dando atenção a esses alunos. 
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Geralmente pensamos que a melhor forma de contribuir para analisar e transformar 

o processo de ensino e aprendizagem seria descobrir uma fórmula que acabasse 

com o desinteresse, a falta de concentração e as dificuldades de aprendizagem. No 

entanto, o que tem sido mais significativo, nos últimos anos não é encontrar fórmulas 

precisas – por que não existem – nem ficar defendendo projetos com mudanças 

radicais, geralmente de difícil concretização. Considerando a dificuldade de se 

modificar o todo, há muito que fazer em cada parte: o desafio é atuar com 

criatividade e responsabilidade, saindo do discurso queixoso e paralisado, 

descobrindo formas mais interessantes de lidar com a realidade. A condição 

socioeconômica não pode mais ser encarada pela escola pública como um 

obstáculo intransponível que, assim, perversamente reproduza a desigualdade. 

 
3. Objetivos. 

 
 

3.1 Objetivo Geral 

 
 

Possibilitar aos alunos com dificuldades oportunidades para o 

desenvolvimento da leitura e escrita – compromete-nos com a construção de uma 

escola inclusiva. 

 
3.2 Objetivos Específicos 

 
 

Criar condições para que os alunos: 

 
 

1. Conheçam o sistema alfabético, dominando as convenções gráficas 

ecompreendendo a diferença entre a representação dos sons nas modalidades oral e 

escrita; 

 
2. Leiam decodificando palavras e textos escritos, procurando informações, 

seguindo instruções, antecipando conteúdo a partir do título e imagens; 

 
3. Localizem informações importantes para a compreensão do texto, comparando-as 

e utilizando-as de forma adequada aos objetivos da leitura; 
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3. Façam inferências, isto é, tirem conclusões que não estão explicitas, com base 

em outras leituras, conhecimentos, experiências de vida, valores e crenças; 

 
4. Relacionem temas e conteúdos abordados em diferentes textos, percebendo 

semelhanças e diferenças de enfoques, de intenções e de pontos de vista; 

 
5. Percebam imagens, gráficos, mapas, diagramas como elementos 

constitutivos dos sentidos de enfoques, de intenções e de pontos de vista; 

 
6. Projetem o sentido do texto para outras situações, outras vivências e outras 

realidades; 

 
8. Elevem sua autoestima e sintam-se motivados com relação do 

desenvolvimento das atividades de leitura e escrita. 

 
4. Público-alvo 

 
 

Alunos que apresentam dificuldades no processo de alfabetização. 

 
 

 
5. Expectativas de Aprendizagem Priorizadas 

 
 

 Participar de situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção e 

formulando perguntas sobre o tema tratado; 

 
 Planejar sua fala, adequado-a a diferentes interlocutores em situações 

comunicativas do cotidiano; 

 
 Reconhecer a finalidade e uso social de diferentes textos e portadores 

de texto; 

 
 Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras; 
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 Reconhecer palavras como unidade gráfica de um texto; 

 

 Segmentar texto em palavras; 

 

 Escrever com correspondência alfabética e ortográfica regular receitas, 

 

 Recados, listas, etc.; 

 

 Apreciar textos literários; 

 

 Reconhecer história conhecida, recuperando algumas características 

Da linguagem do texto lido pelo(a) professor(a); 

 
 Ler, por si mesmo, textos conhecidos, tais como parlendas, adivinhas, 

poemas, canções, trava-línguas, além de placas de 

identificação,decodificação, ( inferência) em recursos não verbais, ilustrações, 

palavras, textos, etc. 

 
6. Procedimentos Pedagógicos 

 
 

Para que avance com relação à aquisição da língua escrita, é indispensável 

que a criança mostre-se ativa perante esse objeto de conhecimento que a rodeia, 

que a criança mostre-se ativa perante esse objeto de conhecimento que a rodeia, 

que formule perguntas, elabore hipóteses, confronte-as etc. Para isso serão 

elaboradas atividades pontuais no sentido de ajudar o aluno a avançar e superar 

suas dificuldades. Tais atividades, construídas coletivamente, serão desenvolvidas 

em momentos distintos, sendo que as oficinas extraclasses serão oferecidas pelos 

membros da equipe gestora e as atividades de reforço e demais atividades, visando 

o atendimento individual do aluno, serão desenvolvidas pelos próprios professores 

regentes em horário contrário ao de aula. 
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7. Cronograma 

 
 

Atividades/Responsáveis/Cronograma 

 
 

►Treino da leitura 

►Leitura de textos variados 

►Construção de palavras 

►Construção de frases 

►Jogos com formação de palavras e frases 

►Alfabeto móvel 

►Dramatização 

►Uso do material dourado 

►Jogos de raciocínio-lógico 

►Confecção de receitas 

►Atividades individualizadas 

 
 

☼Direção 

☼Coordenação de Apoio 

☼Professores 

 
 

→ De maio até novembro, sendo flexível conforme necessidade do aluno. 

 
 

8. Avaliação 

 
 

8.1 Avaliação da Aprendizagem ao longo do Processo 

 
 

Sabendo que a escola é uma instituição viva, onde os saberes se permeiam e 

as realidades são construídas cotidianamente, a avaliação será diagnóstica e 

processual, a fim de apontar falhas e tornar possível o redimensionamento do 

trabalho. Em sala de aula, o professor fará observações diárias e as registrará da 

maneira que julgar mais eficiente, criando um banco de dados para direcionar suas 

ações e oferecer elemento ao relatório descritivo, onde serão relatados os 

resultados obtidos pelo aluno diante do que foi trabalhado, o que lhe foi oferecido 

como subsídio para a superação das dificuldades e qual o seu aproveitamento 
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diante de cada estratégia. Além disso, as intervenções familiares e de outros atores 

escolares também deverão ser registradas. 

 
8.2 Avaliação do Processo Interventivo 

 
 

O trabalho pedagógico será acompanhado e discutido mensalmente, 

quando da realização das avaliações escritas periódicas, que receberão o acréscimo 

das observações colhidas por cada profissional, e. a partir daí estabelecer-se-ão 

novas metas ou novos caminhos para alcance das já estabelecidas, com vistas ao 

caminho mais curto, prazeroso e significativo para os educandos buscaremos uma 

aprovação com qualidade,corrigindo as falhas ainda em seu curso. 

 
9. Recursos Disponíveis na Instituição 

 
 

9.1 Físicos: Salas de aula e pátio externo 

 
 

9.2 Humanos: Participará a equipe gestora e a equipe de apoio especializada. 

 
 

9.3 Materiais: livros paradidáticos, vídeos, livros de literatura, embalagens e rótulos 

variados, encartes e propagandas de promoção de supermercados, calculadoras, 

dinheiro (réplica), jogos variados, fantoches, vídeos, aparelho de som, DVD, 

computador e outros. 
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PEDAGÓGICOS 
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1 - PROJETO “MEIO AMBIENTE: A CASA DA GENTE”. 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
 

Ao longo dos anos a relação do homem com a natureza tem sido de 

exploração e modificação, com poucas ações que visem manutenção ou reposição 

dos recursos naturais. Na zona rural a realidade tem sido ainda hoje, o 

desmatamento, as queimadas e a destinação incorreta do lixo. Para que seja 

modificada esta realidade é preciso educar o cidadão em formação (crianças e 

adolescentes) para a criação de uma nova cultura na relação do homem com o meio 

ambiente, em que haja respeito além de uma atitude responsável em relação ao 

futuro. É preciso tornar próximos dos alunos e práticos os conceitos de  

sustentabilidade, reflorestamento, agro floresta,  reciclagem, reutilização, 

reaproveitamento e tantos outros relacionados. Tornar claro nem todos os recursos 

naturais são renováveis e que as atitudes impensadas de hoje têm consequências 

sérias num futuro cada vez mais próximo. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

 
 

Desenvolver nos alunos atitudes que visem o respeito e a 

sustentabilidade nas relações com o meio ambiente, além da capacidade de análise 

e discernimento diante de situações cotidianas que guardem relação com as 

questões ambientais. 

mailto:ecbarraalta2015@gmail.com
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

-Trazer para a rotina escolar o exercício do respeito e compromisso com o meio 

ambiente. 

- Promover a apropriação de conceitos e práticas relacionados às questões 

ambientais. 

- Realizar campanhas de conscientização da comunidade escolar em relação às 

questões ambientais. 

- Desenvolver ações de replantio/ reflorestamento, além de reciclagem, 

reaproveitamento e reutilização de recursos e materiais. 

- Desenvolver o espírito crítico de consumidor diante de empresas, materiais, 

planejamentos e ações, a fim de buscar sempre os caminhos que tragam menor 

agressão ao meio ambiente e utilização mais consciente de recursos e materiais. 

 
 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

 
 

- Trabalho com textos de variados tipos e fontes que contemplem o assunto; 

- Levantamento de dados e encaminhamento de providências quanto à destinação 

do lixo na escola e localidades circunvizinhas; 

- Realização de dramatizações, momentos culturais e atividades de artes plásticas 

tendo como inspiração o meio ambiente, em especial o cerrado; 

- Criação e realização de campanhas de conscientização da comunidade escolar e 

circunvizinha quanto à necessidade de se estabelecer uma relação de respeito e 

responsabilidade com o meio ambiente; 

- Realização de excursões a locais onde se visualizem práticas ambientais 

saudáveis. 

- Plantio de mudas nativas do cerrado na área que circunda a escola; 

- Plantio de mudas nas chácaras vizinhas onde haja possibilidade; 

- Criação e realização de campanhas visando à conservação das fontes locais de 

água e a proteção dos animais silvestres, desconstruindo a cultura da caça e da 

pesca ilegais. 
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RESPONSABILIDADES 

 
 

Este projeto é de responsabilidade de todos os professores, equipe gestora e 

demais funcionários da escola, cabendo à equipe gestora encaminhamento de 

ações que visem o estabelecimento de parcerias e o levantamento de recursos 

necessários; aos professores e funcionários, ações pedagógicas e de orientação 

que visem o alcance dos objetivos propostos. 

 
AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação deste projeto se dará de forma processual e formativa, buscando 

sempre a mudança positiva de atitude e a aquisição de conhecimentos necessários. 

Levando-se em conta a gama de objetivos ligados a atitudes, dar-se-á sempre uma 

observação do comportamento dos alunos, de comentários e propostas, visando 

corrigir hábitos e atitudes indesejáveis. 

 
CRONOGRAMA 

 
 

Este projeto, por apresentar conteúdo de profundo interesse social, compõe a 

proposta pedagógica da Escola Classe Barra Alta, tendo suas ações sempre 

renovadas e/ou redimensionadas a fim de alcançar amplamente os objetivos 

propostos a cada ano. 
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2- PROJETO “REFLORESTAÇÃO- Água e Saúde” 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Percebendo a importância da preservação da água e das matas faz-se 

necessário o trabalho de conscientização das crianças e da comunidade acerca dos 

recursos naturais mencionados, mostrando suas múltiplas formas de uso, seu valor 

para a vida e para a história dos povos. 

O trabalho deverá mostrar para as crianças e a comunidade uma visão 

ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo vem enfrentando em relação à 

falta de água. O projeto visa proporcionar aos alunos uma grande variedade de 

experiências, com participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre 

as questões relativas à água no meio ambiente e assumir atitudes e valores voltados 

à sua proteção e conservação. 

O Decreto nº 37.976, de 24 de janeiro de 2017, estabeleceu situação de 

emergência e determinou restrições para o uso da água no Distrito Federal pelo 

período de 180 dias, tendo em vista a redução do volume de água nos reservatórios 

utilizados para o abastecimento humano. Isso se deu em razão da estiagem 

classificada como desastre, conforme Instrução Normativa nº2, de 20 de dezembro 

de 2016, do Ministério da Integração Nacional. 

Sendo o espaço educativo formal da escola um ambiente estratégico para a 

disseminação de informações de relevante importância e interesse público, faz-se 

necessária e oportuna a articulação do Governo com esses espaços visando 

divulgar informações confiáveis e seguras, de maneira ágil. 

O “Mensageiro da Água” não será apenas um grande comunicador, mas 

também um mobilizador, um articulador de estratégicas que contribuirá para o 
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enfrentamento desse momento de forma eficaz e eficiente, dentro e para além dos 

limites da nossa Instituição. 

Ao longo dos anos a relação do homem com a natureza tem sido de 

exploração e modificação, com poucas ações que visem manutenção ou reposição 

dos recursos naturais. Na zona rural a realidade tem sido ainda hoje, o 

desmatamento, as queimadas e a destinação incorreta do lixo. Para que seja 

modificada esta realidade é preciso educar o cidadão em formação (crianças e 

adolescentes) para a criação de uma nova cultura na relação do homem com o meio 

ambiente, em que haja respeito além de uma atitude responsável em relação ao 

futuro. É preciso tornar próximos dos alunos e práticos os conceitos de  

sustentabilidade, reflorestamento, agro floresta,  reciclagem, reutilização, 

reaproveitamento e tantos outros relacionados. Tornar claro nem todos os recursos 

naturais são renováveis e que as atitudes impensadas de hoje têm consequências 

sérias num futuro cada vez mais próximo. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

 
Perceber as causas reais da problemática da água relacionando o 

reflorestamento como importante recurso de melhoria para o meio ambiente. 

Implementar o Plano Integrado de Educação Hídrica nas Escola Públicas, por 

meio da ênfase nas práticas educativas para o consumo consciente, redução de 

desperdícios da água e gestão ambiental, desenvolvendo nos alunos atitudes que 

visem o respeito e a sustentabilidade nas relações com o meio ambiente, além da 

capacidade de análise e discernimento diante de situações cotidianas que guardem 

relação com as questões ambientais. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Perceber as interferências positivas e negativas que o homem realiza no meio 

ambiente;

 Reconhecer que a qualidade de vida está associada diretamente a hábitos de 

higiene e à qualidade do ar;
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 Adotar medidas diárias de hábitos de preservação e conservação da água por 

meio de uma postura crítica;

 Entender que o futuro da humanidade depende da preservação da água e de 

seus ciclos;

 Promover atividades para o dia 03/06(Dia Nacional da Educação Ambiental);

 Promover a conscientização que a água não pode ser poluída;

 Compreender a importância do reflorestamento para o meio ambiente;

 Conhecer os prejuízos causados a natureza pelo reflorestamento;

 Disseminar na comunidade escolar as informações e conhecimentos 

compartilhados nos encontros e oficinas de formação promovida pela SEEDF, 

pela CAESB e PELA SESDF (Secretaria de Estado de Saúde do DF);

 Promover ações que objetivem a preservação, recuperação e conservação da 

qualidade ambiental na unidade escolar;

 Fiscalizar as mudanças de comportamento ao uso sustentável da água;

 Trazer para a rotina escolar o exercício do respeito e compromisso com o 

meio ambiente;

 Promover a apropriação de conceitos e práticas relacionados às questões 

ambientais.

 Realizar campanhas de conscientização da comunidade escolar em relação 

às questões ambientais;

 Desenvolver ações de replantio/ reflorestamento, além de reciclagem, 

reaproveitamento e reutilização de recursos e materiais;

● Desenvolver o espírito crítico de consumidor diante de empresas, materiais, 

planejamentos e ações, a fim de buscar sempre os caminhos que tragam menor agressão 

ao meio ambiente e utilização mais consciente de recursos e materiais. 

 
ESTRATÉGIAS 

 
 Apresentação de estórias/vídeos relacionados ao tema;

 Confecção de livrinhos e produções de texto individuais;

 Palestras;

 Conversa sobre a importância da água, cuidados e preservação;
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 Visitas nas chácaras da comunidade escolar para propor ações que objetivem 

a preservação, recuperação e conservação da qualidade ambiental das 

chácaras e escola, fiscalizando as mudanças de comportamento ao uso 

sustentável da água;

 Compartilhar materiais recebidos na formação para uso coletivo;

 Promover reuniões de debates com a comunidade escolar;

 Promover a vistoria do espaço da escola e de seu entorno para combate ao 

mosquito Aedes Aegypti, semanalmente, em conjunto com a comunidade 

escolar;

 Realizar mensalmente a leitura do consumo da água da escola;

 Trabalho com textos de variados tipos e fontes que contemplem o assunto;

 Levantamento de dados e encaminhamento de providências quanto à 

destinação do lixo na escola e localidades circunvizinhas;

 Realização de dramatizações, momentos culturais e atividades de artes 

plásticas tendo como inspiração o meio ambiente, em especial o cerrado;

 Criação e realização de campanhas de conscientização da comunidade 

escolar e circunvizinha quanto à necessidade de se estabelecer uma relação 

de respeito e responsabilidade com o meio ambiente;

 Realização de excursões a locais onde se visualizem práticas ambientais 

saudáveis;

 Plantio de mudas nativas do cerrado na área que circunda a escola;

 Plantio de mudas nas chácaras vizinhas onde haja possibilidade;

 Criação e realização de campanhas visando à conservação das fontes locais 

de água e a proteção dos animais silvestres, desconstruindo a cultura da caça 

e da pesca ilegais.

 
 
 

RESPONSABILIDADES 

 
 

Este projeto é de responsabilidade de todos os professores, equipe gestora e 

demais funcionários da escola e algumas parcerias (ADASA, EMATER, EMBRAPA, 

NOVACAP, SEAGRI-DF), cabendo à equipe gestora encaminhamentos de ações 

que visem o estabelecimento de parcerias e o levantamento de recursos 
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necessários; aos professores e funcionários, ações pedagógicas e de orientação 

que visem o alcance dos objetivos propostos. 

 
AVALIAÇÃO 

 

 
A avaliação deste projeto se dará de forma processual e formativa, buscando 

sempre a mudança positiva de atitude e a aquisição de conhecimentos necessários. 

Levando-se em conta a gama de objetivos ligados a atitudes, dar-se-á sempre 

uma observação do comportamento dos alunos, de comentários e propostas, 

visando corrigir hábitos e atitudes indesejáveis. 

 

CRONOGRAMA 

 

Estes projetos, por apresentarem conteúdos de profundo interesse social, 

compõem a Proposta Pedagógica da Escola Classe Barra Alta, tendo suas ações 

sempre renovadas e/ou redimensionadas a fim de alcançar amplamente os objetivos 

propostos a cada ano. Conforme o Calendário oficial da Secretaria de Educação do 

DF, enfatizamos alguns temas nesses períodos, desenvolvendo algumas atividades 

específicas e datas comemorativas. 

* Projeto iniciado em agosto de 2007 e premiado pelo Programa Agrinho 

em dezembro de 2007 pelo terceiro lugar em Experiência Pedagógica. 
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PROJETO “IDENTIDADE CULTURAL: NOSSAS HISTÓRIAS”. 

 
 

APRESENTAÇÃO: 

 
 

Trabalhar a identidade das crianças é uma das formas mais eficazes de 

favorecer o conhecimento e a convivência entre elas, ajudando-as a perceberem-se 

como sujeitos que também atuam no mundo em que vivem. Conhecendo-se melhor, 

a criança pode contribuir para a aceitação do outro, das diferenças, reforçando 

atitudes de respeito à diversidade. 

 
Sua identidade arremete ao conhecimento de sua origem, de sua família, 

favorecendo a percepção de que pertencem a uma comunidade, e que esta 

comunidade está inserida em uma região que influencia o seu modo de vida, 

fazendo nascer na criança o desejo de em um futuro próximo contribuir para a 

melhoria de seu meio e de sua gente. 

 
Todo e qualquer ser humano tem cultura. A cultura vai se formando nas 

relações e experiências que mantemos com o mundo desde que nascemos. Alguns 

fatores que agem diretamente ou indiretamente na construção da cultura individual 

são: família, grupos sociais a que pertencemos, o conhecimento que adquirimos da 

cultura científica, tecnológica, artística, literária, religião, meio ambiente, lembranças 

do passado, trabalho, estudo, os sistema político, contexto econômico, além de 

outros. O fato é que esses fatores nunca agem isoladamente. Eles dependem uns 

dos outros, convivem e formam uma rede de relações na qual somos inseridos. Ao 

mesmo tempo em que recebemos a herança cultural, agimos e produzimos cultura 

de forma que nos tornamos, como solidariedade, afeto, respeito, violência. Esse 

conjunto de valores transmitidos por nosso grupo social é sua identidade. O folclore 
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pode ser definido como a ciência que estuda todas as manifestações do saber 

popular, considerada indispensável para o conhecimento social e psicológico de um 

povo. 

 
O Brasil apresenta grande diversidade no campo cultural. Seu folclore 

riquíssimo. Oferecer oportunidades de conhecer e resgatar a cultura popular que diz 

respeito à nossa tradição através das diferentes formas de expressão e 

manifestações folclóricas, as festas populares, o artesanato e a medicina popular, 

danças e os “causos” contados pelo Brasil afora, na literatura sob a forma de 

poemas, lendas, fábulas, ditados populares, superstições. 

 
A Festa Junina é uma excelente oportunidade de engajar diversas atividades 

interdisciplinares e ampliar o universo linguístico, pois se constitui uma temática rica 

onde podem ser explorados diversos tipos de linguagens, resgate de brincadeiras, 

culinária típica e outros. É uma forma de homenagearmos o trabalhador rural e 

valorizar a vida e o trabalho no campo. Neste mês é comum acontecer gincanas 

juninas com tarefas características à festa. A escola tem um papel importante na 

valorização das tradições, portanto este projeto integrará a comunidade escolar e 

ocorrerá durante todo o mês de junho. 

 
No trabalho de educação e particularmente na escola de educação básica, 

buscar conhecer o lugar em que se insere, e suas relações sociais e ecológicas com 

as questões da realidade mais ampla, integra uma determinada concepção de 

educação e de escola É preciso pensar a escola como parte de processos 

formativos que constituem a vida social e as relações entre ser humano e natureza, 

intencionalizados em uma direção emancipatória. Por isso a escola não pode 

desenvolver sua tarefa educativa apartada da vida, suas questões e contradições, 

seu movimento. Esta ligação entre a escola e vida (trabalho, luta, cultura, 

organização social, história) precisa de uma formulação pedagógica, para que 

possam garantir efetiva apropriação de conhecimentos necessários à construção de 

novas relações sociais e de relações equilibradas entre o ser humano e a natureza. 

Buscamos construir a escola como um lugar de formação humana multidimensional 

e um centro cultural de referência para a comunidade. É importante compreender o 



87 
 

 
 
 
 
 

inventário como um processo dinâmico, em movimento. Elementos da observação e 

do diálogo cotidiano podem contribuir para compor este roteiro. 

 
O inventário é uma ferramenta de trabalho para materializar sua ligação 

com a vida e as relações sociais de que é parte. Mas à medida que a escola 

organiza e disponibilizam as informações levantadas, ela passa a ser um a fonte de 

dados e de materiais de pesquisa para o conjunto da comunidade e para variados 

usos. É um trabalho dinâmico e cumulativo: se a escola conseguir estabelecer esta 

relação viva com a comunidade, ela própria poderá tomar a iniciativa de fornecer 

novos dados ou atualizar as informações do inventário, em um fluxo contínuo e 

educativo. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 

Favorecer a construção da identidade das crianças como parte do processo de 

formação pessoal e social. 

 
Identificar possibilidades de relação da escola com o trabalho socialmente 

produtivo, para discussão com a comunidade e possível inclusão no planejamento 

pedagógico, desenvolvendo a preparação considerando o inventário como uma 

forma de diálogos de saberes entre famílias, entre a escola e a comunidade, entre 

educadores e educandos, e com a natureza, de que todos somos parte. 

 
Incentivar nos alunos o gosto pelas festas juninas oferece oportunidade de 

descontração, socialização e ampliação de seu conhecimento através de atividades 

diversificadas, brincadeiras, pesquisa e apresentações características destes 

festejos que fazem parte do folclore brasileiro, ressaltando seus aspectos, popular, 

social e cultural; 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

► Participar de atividades que envolvam tradições folclóricas de nossa cidade, 

região ou do Brasil; 

► Resgatar, vivenciar e valorizar manifestações da cultura popular brasileira; 
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► Interessar-se por conhecer diferentes formas de expressão cultural; 

► Incentivar a entender a sabedoria popular e sua influência e na vida social; 

► Envolver as famílias nas atividades desenvolvidas na unidade escolar; 

► Conhecer e resgatar algumas lendas, inclusive as regionais; 

► Conhecer e valorizar a própria cultura; 

► Estabelecer relação entre o falado e o escrito; 

►Conhecer semelhanças e diferenças entre os gêneros da escrita; Identificar- 

se como parte integrante da cultura popular; 

► Pesquisar e registrar as diversas manifestações culturais do folclore de cada 

região 

►Identificar o uso da linguagem formal e informal; 

►Trocar ideias e respeitar a percepção do outro; 

► Emitir opiniões sobre as lendas do nosso folclore e sobre personagens 

mitológicos; 

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

►Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao homem do 

campo; 

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

folclore brasileiro, destacando seus aspectos sociais e religiosos; 

 
►Perceber a importância do trabalho em equipe e a união do mesmo; 

►Conhecer a origem e as características das festas juninas; 

► Admirar e respeitar o trabalho do homem do campo; 

► Desenvolver a socialização da criança, incentivando o trabalho em grupo; 

► Ouvir com interesse as informações trazidas pelos colegas; 

► Valorizar a tradição das festas juninas; 

► Socializar com a comunidade escolar e familiar; 

► Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

► Ampliar o vocabulário; 

►Estimular a criatividade e imaginação através de atividades relacionadas ao 

tema; 

 
►Desenvolver a valorização do homem do campo e de suas atividades 

►Incentivar o gosto pela culinária junina; 
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► Conscientizar sobre os perigos dos balões e fogos de artifício; 

► Propiciar às crianças  a  participação  em  diversas  brincadeiras; 

dentificar possibilidades de relação da escola com o trabalho socialmente produtivo, 

para discussão com a comunidade e possível inclusão no planejamento pedagógico; 

►Levantar informações gerais sobre a região; 

►Identificar as condições de infraestrutura, serviços ofertados na região; 

►Identificar os grupos existentes na comunidade, bem como seus líderes ou 

representantes; 

►Registrar como são escolhidos e a periodicidade que os grupos se reúnem; 

►Conhecer os saberes tradicionais da comunidade; 

►Levantar possibilidades de pesquisas ou visitas de campo com os 

estudantes para aprofundar o estudo científico de determinadas questões da 

realidade na relação com os conteúdos de ensino; 

►Verificar porções da realidade inventariada que possam ser ligadas ao 

estudo dos conteúdos de ensino das diferentes áreas; 

►Identificar conteúdos a serem incluídos no plano de estudos em vistas da 

compreensão de questões relevantes da realidade atual; 

►Levantar informações para estudos sobre agroecologia e agricultura na 

relação com o trabalho e a necessidade de refletir sobre a realidade da agricultura 

hoje e suas mudanças no tempo e no espaço; 

►Perceber a importância do trabalho em equipe e a união do mesmo; 

► Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao homem do 

campo; 

► Admirar e respeitar o trabalho do homem do campo; 

► Desenvolver a socialização da criança, incentivando o trabalho em grupo; 

► Ouvir com interesse as informações trazidas pelos colegas; 

► Socializar com a comunidade escolar e familiar; 

► Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

► Ampliar o vocabulário; 

►Estimular a criatividade e imaginação através de atividades relacionadas ao 

tema; 
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►Realizar o inventário de forma educativa, planejando e organizando 

coletivamente, com a participação efetiva dos estudantes e que todos entendam o 

processo em andamento e seus objetivos, tendo apropriação sobre o conteúdo das 

perguntas e observações que fazem. 

►Realizar o inventário através de duas fases e cada fase será dividido em 

blocos. 

►Ver a Festa junina da nossa escola. 

►Reconhecer-se como pessoa; 

►Identificar suas características físicas; 

►Reconhecer sua origem: nascimento, data, local, bem como seu grupo 

familiar; 

►Ter uma imagem positiva de si ampliando sua autoconfiança, identificando 

cada vez mais suas limitações e possibilidades e agindo de acordo com elas; 

►Adotar hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com 

higiene, alimentação, conforto, proteção do corpo e cuidados com a aparência; 

►Identificar e enfrentar situações de conflito, utilizando seus recursos 

pessoais, respeitando as outras crianças e adultos; 

►Conhecer as características da comunidade a qual pertencem. 

 
 

ATIVIDADES 

 
 

☼NOSSA CULTURA 

 

 
► Conversar com os alunos e selecionar os temas a serem trabalhados sobre 

as Festa Juninas: vestimentas, bebidas, comidas, músicas, danças, lendas, 

brincadeiras e decoração; Pesquisar em casa sobre Festas Juninas e após a 

pesquisa os alunos falarão sobre a pesquisa, e deve ser criado um texto coletivo; 

Enfeitar a sala de aula com cartazes e bandeirinhas coloridas. Explorar os temas, no 

decorrer do mês, de acordo com os interesses dos alunos. Resolver problemas 

matemáticos com os temas da festa. 

► Criar e resolver problemas matemáticos com os preços dos alimentos típicos 

da festa. Trabalhar com os alunos sobre os perigos dos fogos de artifícios em 

seguida os alunos criarão recados para serem colocados nos corredores, alertando 

sobre os perigos causados pelos fogos. 
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► Os alunos se organizarão em grupos, e cada grupo trabalhará sobre um 

assunto escolhido anteriormente e farão uma exposição do seu trabalho para os 

colegas e pôr último, uma ilustração. Alguns alunos, com dificuldade em matemática, 

estarão trabalhando, com figuras geométricas (bandeira, balão); Pesquisa sobre a 

participação e importância de um evento como este, com a família; 

► Ornamentação da Sala de aula, com bandeiras, Correntes. Apresentação de 

um novo amigo e vestir o novo amigo com roupas adequadas a festa junina (cada 

dia será levado para casa por um aluno); 

► Desenho do "nosso amigo caipira"; 

► Retomada da pesquisa na hora da rodinha 

► Pintura, recorte e colagem de bonecos caipiras articulados; Ouvir, cantar e 

dançar músicas típicas para apresentação. Construir com massa de modelar, 

alimentos e bonecos típicos a festa junina; Confecção de diversas fogueiras; 

Pintura e corte de uma caipira de tranças. Sessão de cinema com pipocas- Filme 

Chico Bento; Retomada do filme na rodinha e  desenhos  sobre  o  mesmo;  

Pintura desenho e recorte de um boneco grande; Montagem do boneco grande; 

Confecção de balões para ornamentar a festa; 

► Pescaria das cores; 

► Desfile caracterizado de caipira entre duas turmas 

► Brincadeiras entre as turmas (corrida do saco, corrida com o "ovo” na colher, 

corrida do prendedor, bola na boca do palhaço, boliches de latas); 

► Festa Junina - Apresentação de danças. -Pesquisa com a família (mãe, pai, 

avós, tios): como eram realizadas as festas juninas na sua época? O que você 

fazia? O que tinha na festa, que tipo de brincadeiras? Como era sua participação? 

Que alimentos tinham na festa? E a vestimenta como era? 

 
☼INVENTÁRIO 

 
 

O trabalho de pesquisa será realizada e organizada por fases, 

necessariamente articuladas entre si, mas com objetivos específicos e com focos, 

tempos e procedimentos diferentes, que poderão ser recriadas ou ajustadas 

conforme os planejamentos coletivos da escola. 
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A primeira fase refere-se aos levantamentos gerais básicos para usos 

diversos na escola e pela comunidade. As informações a serem levantadas estão 

indicadas por blocos. 

 
A segunda fase do inventário supõe a realização da primeira e a 

sistematização dos dados nela levantados, para que sirvam de base para este novo 

passo do trabalho. Prevê-se um trabalho de campo mais demorado, possivelmente 

com mais idas às famílias, aos grupos coletivos e aos locais de produção para busca 

de informações e envolvendo mais atividades de entrevistas, rodas de diálogos, 

questionários, e outros. 

 
É preciso que os professores tenham uma visão do conjunto, de cada 

etapa e do que se espera que os alunos produzam ao final, apropriando-se dos 

objetivos e reflexões para o desenvolvimento das atividades. Devem-se providenciar 

os materiais e estimar o tempo necessário para que sua turma faça o que foi 

proposto. 

 
☼IDENTIDADE 

 
 

► Trabalhar de forma interdisciplinar promovendo a integração do conhecimento 

sobre si e sua comunidade dentro das diversas disciplinas. 

► Roda de conversa sobre as características de cada um, destacando o nome. 

Cantar        a        música        “comeu        pão        na        casa        do        João”. 

►Dinâmica do tesouro na entrada com todos os alunos. 

►Construções  do  autorretrato  para  percepção  de  como  os  alunos   se  vêem. 

►Entrevista com os pais para saber a origem do nome. Apresentação para os 

demais colegas. Registro do que entenderam sobre o nome dos colegas. Confecção 

de mural. 

►Conversa com pessoas da comunidade a fim de buscar as características da 

região em que vivem. 

► Bingo com as letras do nome das crianças. Confecção da árvore genealógica. 

Confecção de livrinhos com a percepção da criança, seus gostos, características, 

etc. 
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►Trabalhar as partes do corpo e sua higiene. Nomear em inglês as partes do corpo. 

Produção de texto sobre sua história. Problemas matemáticos envolvendo o ano de 

nascimento, o ano que entrou na escola, a idade dos irmãos, a medida de cada um, 

etc. 

►Dinâmica: Quem sou? Um aluno é chamado à frente da sala, ele escolhe uma 

ficha que contém o nome de um colega, o professor coloca esta ficha em sua testa, 

os colegas devem descrever este colega ao aluno até que ele descubra quem é. 

 
RECURSOS 

 
 

►Músicas; 

►Recorte e colagem; 

►Leituras informativas; 

►Maquetes; 

►Roteiros de Entrevistas; 

►Vídeos; 

►Fotografias; 

►Portfólio; 

►Calendário; 

►Palestras; 

►Diversas literaturas; 

►Mapas e globo Terrestre; 

►Desenhos; 

►Cartazes; 

►Documentos; 

►Passeios; 

►Gráficos e legendas; 

►Textos coletivos; 

►Pesquisas bibliográficas (jornais, revistas, periódicos, cds); 

►Álbuns; 

►Planejamento coletivo. 

►Histórias lidas e contadas; 

►Advinhas, trava-línguas; piadas; lendas típicas e regionais; 

►Leitura e escrita (registros de pesquisas) 
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►Produção de enfeites para a sala; 

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

balão, argola, corrida do ovo, etc.) 

►Tradições; 

►Ditado Junino; 

►Comidas típicas; 

►Teatro 

 
 
 

CRONOGRAMA 

 
O projeto será trabalhado durante o ano de 2019. 

 
AVALIAÇÃO 

 
 
 

Será realizada por meio das atividades desenvolvidas onde o professor 

verificará se os alunos estão atingindo os objetivos propostos. 

Será avaliada no decorrer do projeto a participação, a colaboração e a 

organização dos alunos durante as atividades propostas e também, nas mudanças 

de atitudes quanto à incorporação de valores, grau de maturação e entusiasmo. 

 
CULMINÂNCIA: 

 

Durante a realização do projeto, cada turma vai preparar algumas atividades 

(músicas, brincadeiras e receitas típicas juninas) para que sejam ensinadas e 

demonstradas para todas as outras crianças. Será comemorado em um dia 

específico, com a Festa Junina na escola para as crianças, onde poderá mostrar 

tudo aquilo que aprenderam com o projeto. 

 

EIXOS DE AÇÃO: 

 

Identidade e Autonomia, Artes visuais, Movimento, Música, Linguagem oral 

escrita, Natureza e Sociedade e Matemática . 
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AVALIAÇÃO 

Será realizada por meio das atividades desenvolvidas onde o professor 

verificará se os alunos estão atingindo os objetivos propostos. 

Será avaliada no decorrer do projeto a participação, a colaboração e a 

organização dos alunos durante as atividades propostas e também, nas mudanças 

de atitudes quanto à incorporação de valores, grau de maturação e entusiasmo. 
 
 



96 
 

 

 

 

 
 

 



97 
 

 

 

 

 
 

 



 

98 

 



99  
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PROJETO “CRIANDO E ENCANTANDO NO MUNDO DA LEITURA.”. 

 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A linguagem é o instrumento pelo qual o ser humano se comunica, tem 

acesso à informação, expressa seu pensamento, articula ideias e produz cultura.  

E para tanto, faz-se necessário o domínio de uma língua. Aprender uma língua 

significa conhecer e compreender os signos linguísticos e seus significados e 

refletir sobre a natureza da comunicação, suas intenções nas diversas situações 

de interação sociais que exigem modos diversos de expressão da linguagem. 

Entretanto, "a língua é um conjunto de signos histórico e social que possibilita ao 

homem significar o mundo e a realidade" (Parâmetros Curriculares 

Nacionais/Língua Portuguesa, 2001: 34).Partindo de uma visão interacionista da 

linguagem, o ensino de Língua Portuguesa deve centrar-se em práticas 

significativas e contextualizadas  em que o uso da língua oral,  escrita e a análise  

e reflexão sobre a língua sejam trabalhos essenciais no processo de  

aprendizagem a fim de que o aprendiz desenvolva "as quatro habilidades 

linguísticas básicas, falar, escutar, ler e escrever". (Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Língua Portuguesa, 2001:43). 

 
Leitura e escrita são atividades interdependentes, pois através da inter- 

relação leitura-produção é possível o educador trabalhar com o aluno a atividade 

de reflexão. "A leitura é um processo de interlocução entre o leitor/autor mediado 

pelo texto. Encontro com o autor, ausente, que se dá pela palavra escrita" 

(GERALDI, 1999: 91). Através da leitura crítica e dinâmica de gêneros textuais 

mailto:ecbarraalta2015@gmail.com
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diversos é possível formar leitores que sejam capazes também de produzir textos 

coerentes, coesos e adequados quanto à ortografia e  à  situação  de 

comunicação. O ensino de Literatura deve estar integrado ao ensino da Língua 

Portuguesa, pois o texto literário suscita o imaginário, desperta as emoções, 

desenvolve a sensibilidade estética, a expressão linguística,  favorece  a 

construção de conhecimentos e ainda diverte. A poesia (gênero literário) é a 

expressão de nossos sentimentos, valores e visão de mundo, porém, ela se 

materializa no poema. A fantasia, a sensibilidade e o predomínio da linguagem 

afetiva caracteriza o campo da poesia e da infância e, por isso, a experiência que  

a criança deve ter na escola em relação à poesia é aquela em que o seu valor 

artístico seja trabalhado de forma lúdica e prazerosa, na  qual a música, os  jogos  

e as brincadeiras façam parte desse universo, como argumenta Cunha (1994): 

Sabemos que a poesia de nossa época está próxima das cantigas populares e 

folclóricas, das canções de ninar, dos versos de roda e dos jogos - e ao entrar na 

escola esta é a experiência que a infância tem, e continuará a ter no período 

escolar  no  campo  da  poesia.  (p.  120) Ludicidade, arte e poesia são 

conhecimentos que se entrelaçam. As brincadeiras e jogos também possibilitam 

múltiplas aprendizagens. Ângela Meyer Borba, doutora em educação (in. 

BRASIL/MEC, 2000: 39) afirma que: “... o brincar é um espaço de apropriação e 

constituição pelas crianças de conhecimentos e habilidades no âmbito da 

linguagem, da cognição, dos valores e da sociabilidade". A poesia associada a 

diferentes formas de arte (desenho, pintura, música, dança e teatro) contribui 

inegavelmente para uma aprendizagem significativa da  língua  materna  e 

desperta o gosto pela literatura, pois de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais/Artes (2001). O conhecimento em arte abre perspectivas para que o 

aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a dimensão poética esteja 

presente: a arte ensina que é possível transformar continuamente a existência,  

que é preciso mudar referências a cada momento, ser flexível. Isto quer dizer que 

criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é  a condição fundamental  

para aprender. (p. 21) Portanto, para que as atividades que envolvem linguagem 

oral e linguagem escrita, leitura e produção de textos venham contribuir para um 

ensino-aprendizado eficiente e eficaz da Língua Portuguesa e a da Literatura, 
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faz-se necessária a elaboração de projetos de leitura e escrita, pois são formas 

organizadas significativas e contextualizadas nas quais todos os envolvidos 

compartilham um objetivo e buscam um produto final. 

JUSTIFICATIVA 

 
No decorrer do ano, percebemos que a principal dificuldade de 

aprendizagem apresentada pelos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

está concentrada na questão da leitura e na falta de compreensão daquilo que se lê. 

Cagliari (1993), escrevendo acerca da leitura, diz que: 

“A atividade principal desenvolvida pela escola para a formação dos alunos é 

a leitura. O melhor que a escola pode oferecer aos alunos deve estar voltado para a 

leitura” “[...] a escola precisa ensinar os alunos a ler e a entender não só as 

palavras.” Tudo o que se ensina na escola está diretamente ligado à leitura e 

depende dela para manter-ser e desenvolver-se. 

A leitura é a realização do objetivo da escrita. Quem lê apresenta uma boa 

desenvoltura na leitura e na escrita. 

Por tudo o que foi exposto, entendemos que o investimento na melhoria do 

nível de leitura dos alunos deverá ser nosso principal objetivo. 

Diante da preocupação com o desenvolvimento do conhecimento, justifica- 

se que indispensavelmente as práticas de leitura assumam desde cedo, ainda na 

infância, papel fundamental na formação de futuros leitores. Objetivo do Projeto 

“Mala Viajante”, assim como em outras situações de leitura que ocorre na sala é 

também estimular a leitura de tal forma que seja algo prazeroso e não obrigatório, 

aguçar o imaginário e ampliar o vocabulário das crianças. 

Os contos estão envolvidos no maravilhoso mundo das crianças e partem 

de uma situação real e concreta, para proporcionar emoções e vivências 

significativas. Neste gênero aparecem seres encantados e elementos mágicos 

pertencentes a um mundo imaginário que todas as crianças se encantam. Por 

meio de linguagem simbólica dos contos, a criança vem a construir uma ponte de 

significação do mundo exterior para seu mundo interior, aprendendo valores, 

refletindo sobre suas ações, desenvolvendo seu senso crítico, sua criatividade, sua 

expressão e linguagem. 
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O Projeto “Chá Literário: Fábulas e Poesias entre Barbantes” tem por 

objetivo favorecer o desenvolvimento da capacidade linguística dos alunos, 

desenvolver a capacidade de interpretação, enriquecer o vocabulário, compreender 

a organização de textos em estrofes, versos e rimas, fomentando neles o gosto pela 

leitura através das poesias. 

O poema é um gênero textual com características próprias que permite 

através da sua linguagem polissêmica o desenvolvimento da imaginação, do  

senso crítico,  da expressão  oral e escrita e  do vocabulário. O brincar 

possibilita o desenvolvimento da linguagem, da inteligência, dos valores e da 

socialização. E o ensino de arte desenvolve a percepção, observação e a 

sensibilidade do educando. 

OBJETIVO GERAL 

 
Desenvolver projeto de leitura e produção de um livro de poesias ao longo 

dos meses a qual o mesmo terá culminância no mês de outubro com o evento 

denominado “Chá Literário: Fábulas e Poesias entre Barbantes”. Ao final do projeto 

o aluno será capaz de conhecer, identificar e produzir textos sobre o gênero textual: 

Fábula/Poesia. 

Promover o hábito da leitura favorecendo a compreensão da linguagem 

escrita resgatando Resgatar a importância do “contar histórias”, no contexto familiar, 

valorizando o conto (popular e de fadas) como parte da tradição dos povos; 

aprendendo valores e desenvolvendo o senso crítico e a criatividade. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
► Aprimorar as possibilidades de interpretação de texto; 

 
► Desenvolver o gosto pela leitura; 

 
►Identificar personagens de contos de fadas, como: magos, fadas, duendes, 

anões, gigantes, etc.; 

►Identificar os contos pela linguagem típica dos mesmos; 

► Identificar as marcas temporais presentes nos contos; 
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►Identificar letras e palavras conhecidas presentes nos títulos das histórias e nomes 

de personagens. · 

►Ampliar as possibilidades de movimentos; 

►Expressar-se por meio de desenhos, pinturas e colagens; 

►Desenvolver a linguagem oral; 

►Ler, ainda que de forma não convencional; 

►Dramatizar histórias, por meio de expressões orais e dança; 

►Descrever cenários e personagens; 

► Identificar soluções de conflitos presentes nos contos; 

►Identificar títulos de histórias conhecidas; · Continuar histórias a partir de um 

determinado ponto; 

►Produzir textos, tendo o professor como escriba. 

 
·. 

DESENVOLVIMENTO 

 

 
Trabalhar de forma interdisciplinar promovendo a integração do conhecimento 

por meio da leitura e interpretação de textos diversos. Promover o cantinho da leitura 

em cada sala de aula, propiciando um ambiente acolhedor e estimulador com 

tapetes e almofadas. Leitura para os alunos de livros literários; Exposição dos livros 

no cantinho da leitura para o fácil acesso e manuseio dos mesmos; Contar histórias 

diversas aos alunos e ouvir deles o seu relato da história; Confecção da maleta da 

leitura onde os alunos levam os livros/ histórias em quadrinhos para casa e 

registram em caderno próprio sua produção textual sobre o livro; Apresentação 

teatral de histórias lidas e/ou contadas; Confecção de livrinhos sobre as histórias 

lidas; Produção de histórias em quadrinhos sobre as histórias lidas em papel ou no 

computador; Possibilitar um instrumento onde as crianças coloquem suas emoções 

e necessidades; Buscar no mundo da fantasia possíveis soluções para os problemas 

de mundo real; produção de um livro de poesias. 
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ATIVIDADES 

 

 
►Reprodução das histórias, mantendo seqüências temporais, utilizando fantoches; 

►Dramatização de algumas histórias, utilizando fantasias e músicas com coreografia e 

apresentação; 

►Produção de textos coletiva com seqüências conhecidas, tendo o professor como 

escriba;►Pintura, colagem, dobradura e desenho sobre as histórias; 

►Criação de novos finais para os contos; 

►Adaptação dos contos, conforme a criatividade dos alunos; 

►Reconhecimento de personagens, cenários e títulos de histórias; 

►Manifestação dos valores trabalhados nas histórias, nas atitudes do dia-a-dia; 

►Apreciação da leitura feita pelo outro; 

►Ampliação da linguagem oral;► Leitura de contos de fadas e histórias infantis:  

► Criar situações de fantasia e encantamento; 

►Transportar a imaginação para o reino do maravilhoso; 

► Trabalhar as emoções que as histórias transmitem; 

► Conhecer elementos mágicos: fadas, magos, duendes, anões, gigantes, bruxas, etc.;  

►Resgatar a importância que os contos populares e de fadas exercem sobre as crianças;  

► Conto das histórias com o tapete de histórias e participação das crianças; 

►Reprodução de histórias ouvidas com fantoches, levando em consideração as seqüências 

temporais; 

► Dramatização de histórias conhecidas, onde as crianças sejam as personagens; 

►Apreciação da leitura feita pela professora; 

► Identificação de valores encontrados nas personagens das histórias. 

 
► Estrutura textual (narrativa); 

► Temporalidade; 

►Linguagem própria diferente da linguagem do cotidiano; 

► Descrição de cenários e personagens; 

► Presença do conflito (bem e mal, protagonistas e antagonistas); 

►Resolução de conflitos, levando a um final feliz; 

► Presença de elementos fantásticos (bruxa, fadas, anões, magos, gigantes...);  

► Listar oralmente as histórias preferidas; 

► Reconhecer títulos de histórias e nomes de alguns personagens; 

► Continuar a história a partir de um ponto estabelecido pela professora; 

► Elaborar um novo final, diferente do original; 
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► Expressões faciais; 

► Criatividade; 

►Vocabulário; 

► Narração; 

► Movimentos espontâneos e programados; 

► Postura e encenação; 

► Colocação de voz. 

►Analisar as características das personagens na história. 

 
 

 
RECURSOS 

 
 
 

►Computadores; 

►Data show; 

►Aparelho DVD e televisão; 

►Aparelho de som; 

►Tapete de histórias; 

►Fantoches de diversos tipos; 

►Cenário para apresentação de fantoches; 

►Fantasias de acordo com os personagens; 

►Sanfona de histórias; 

►Lápis de cor, giz de cera, sulfite, canson, papéis coloridos, tinta guache, 

cola, tesoura e pincel. 

►Livros de contos de fadas e histórias infantis; 

►Filmes em DVD; 

►CDs com músicas e histórias 

►Livros literários; 

► Almofadas, cortinas; 

►TNT, EVA; 

► Histórias em Sequências 
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CRONOGRAMA 

 
 

O projeto será realizado durante o ano de 2019. 

 
 
 

AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação será feita através da observação diária das crianças, avaliação 

formativa ao longo de todo o processo e culminância do projeto com exposição dos 

trabalhos. 

Será contínua, através da observação do professor verificando se os alunos 

realizam as atividades de acordo com o solicitado e o interesse pelas mesmas. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE BARRA ALTA 

ecbarraalta2015@gmail.com 
 
 

 

PROJETO “MALA VIAJANTE”. 

 

 
PROFESSORA: FABIANA BARROS DE ARAUJO MARTINS 

 
TURMA: BIA 1º, 2º e 3º ANOS. 

 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Alfabetização / Leitura de livros. 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Diante da preocupação com o desenvolvimento do conhecimento, justifica- 

se que indispensavelmente as práticas de leitura assumam desde cedo, ainda na 

infância, papel fundamental na formação de futuros leitores. Objetivo do projeto, 

assim, como em outras situações de leitura que ocorre na sala é também estimular a 

leitura de tal forma que seja algo prazeroso e não obrigatório, aguçar o imaginário e 

ampliar o vocabulário das crianças. 

OBJETIVO GERAL: 

 
Despertar, incentivar e promover o hábito da leitura no âmbito escolar e 

familiar, visando à qualidade no ensino e aprendizagem das crianças e promover a 

integração família-escola, no incentivo e gosto pela leitura desde a Educação 

Infantil. Integrar família e escola. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 
- Envolver a família nas práticas de leitura. 

 
- Permitir que o aluno tenha acesso a variados livros. 

 
- Desenvolver a linguagem verbal e escrita do aluno. 
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- Encantar e motivar o aluno através do ato de ler. 

 
- Despertar o gosto pela leitura. 

 
- Promover a aproximação aluno, escola e família. 

 
- Ampliar o vocabulário do aluno através da leitura de diferentes textos. 

 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS: Lápis de cor, borracha, lápis, apontador, giz de cera, 

pasta decorada, livros, ficha literária. 

 

 
CRONOGRAMA: O projeto será desenvolvido todo o ano de 2019. 

 
. 

 
METODOLOGIA 

 
O projeto terá início no primeiro semestre do corrente ano, onde os pais 

receberam um comunicado via agenda sobre a importância do incentivo à leitura, e 

como será realizado o projeto “Mala Viajante”. 

A professora em roda de conversa falara com as crianças sobre o projeto. 

Na turma serão duas maletas, conforme o planejamento semanal. A professora 

escolherá o livro que a criança levará para casa na segunda e sexta feira, deverá 

colocar na mala também fichas de registro onde as crianças registrarão a história 

que ouviu, pediremos aos pais que anotem também a reação da criança e seu 

entendimento sobre o livro. Em sala a professora pedirá para a criança falar um 

pouco da história para as demais crianças. 

 

 
CULMINÂNCIA 

 
A culminância do projeto será no final do ano letivo, com exposição dos 

livros que as crianças levaram para casa, e do registro com as ilustrações feitas 

pelas crianças. 
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AVALIAÇÃO 

 
Ocorrerá durante o desenvolvimento do projeto, a partir de observação direta 

das atitudes da criança, das produções, motivação, da leitura e interpretação e 

também da participação da família. 

 



110 
 

 

 

 

 
 

 



111 
 

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
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PROJETO: “CHÁ LITERÁRIO: FÁBULAS E POESIA ENTRE BARBANTES”. 

 
 

Professora: Daniela P. Moreira 

Turma: Alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 

 
 

 
JUSTIFICATIVA: 

 
 

O projeto tem por objetivo favorecer o desenvolvimento da capacidade 

linguística dos alunos, desenvolver a capacidade de interpretação, enriquecer o 

vocabulário, compreender a organização de textos em estrofes, versos e rimas, 

fomentando neles o gosto pela leitura através das poesias. 

 
 

OBJETIVO GERAL: 

 
Desenvolver projeto de leitura e produção de um livro de poesias ao longo 

dos meses a qual o mesmo terá culminância no mês de outubro com o evento 

denominado “Chá Literário: Fábulas e Poesias entre Barbantes”. Ao final do projeto 

o aluno será capaz de conhecer, identificar e produzir textos sobre o gênero textual: 

Fábula/Poesia. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Desenvolver a criatividade;

 Desenvolver a capacidade de interpretar e produzir textos;

 Trabalhar a oralidade;
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 Despertar a imaginação;

 Aprimorar o vocabulário e habilidades linguísticas;

 Reflexão através das poesias;

 
RECURSOS 

 
 Livros de poesias;

 Cópias de poesias diversificadas;

 Ficha de leitura;

 Pastas literárias;

 Diplomas: melhores leitores do bimestre;

 Lembrancinhas personalizadas;

 Brindes diversos;

 Tnt diversos, cola, papéis, para ornamentação da sala no dia da culminância 

do projeto.

DESENVOLVIMENTO 

 
 Sondagem prévia, buscando verificar quanto conhecimento prévio os alunos 

trazem consigo, o que já conseguem codificar e reproduzir;

 Utilização de todos os meios didáticos possíveis para familiarizá-los com o 

gênero textual.

 Leitura de poesias para a turma em voz alta;

 Rodas de leituras;

 Debates sobre as poesias e grandes poetas apresentados em sala de aula;

 Organização de duplas de alunos para realizar atividades sobre as poesias 

apresentadas;

 Produção de desenhos para a capa do livro de poesias;

 Visitação semanal à biblioteca para que o aluno tenha contato com o maior 

número possível de obras literárias;

 Produção de poesias para a construção do livro que será apresentado à 

comunidade escolar no dia 25 de outubro.
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CRONOGRAMA 

 
 

Esse projeto terá duração de seis (6) meses do ano de 2019. 

 
AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será diagnóstica no início do projeto, para conhecer o nível de 

conhecimento e informações que o aluno tem sobre o assunto, orientando a prática 

profissional do professor. 

Na avaliação formativa será considerada a participação, o envolvimento e o 

desempenho do aluno na realização das atividades. 

O aluno será observado na participação das rodas de leitura, declamação e 

produção dos poemas para montagem do livro de poesias. 
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ESCOLA CLASSE BARRA ALTA 

PROFESSORA: DANIELA 

DATA: _  /__  /_   
 

SÉRIE: __  TURMA: __  _  _  __ 

 
FICHA LITERÁRIA 

 
Titulo do Livro:  _ 

Nome do autor: _   _ 

Nome do ilustrador:    _ 

Quem são os personagens? 

  _ 

  _ 

O que eles fazem na história? 

  _ 

  _ 

Como é o personagem principal da história? 

  _ 

  _ 

Qual o personagem mais interessante da história? Por quê? 

  _ 

Onde e quando se passa a história? 

  _ 

  _ 

Como é esse lugar? 

  _ 
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Desenhe 3 cenas importantes da história. 

 
   

 

 
Qual o ensinamento que a fábula nos trás? 

 

  _ 

  _ 

      _ 

( )  gostei ( ) não gostei 

Justifique: 

  _ 

  _ 

  __  _ 
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PROJETO “BRINCANDO E ENCANTANDO COM HISTÓRIAS” - VII PLENARINHA 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 
 

JUSTIFICATIVA: 

 
O brincar proporciona as crianças momentos de convivência saudável, 

interativa, criativa e construtiva; pois através da brincadeira a criança atribui sentido 

ao seu mundo, se apropria de conhecimentos que a ajudarão a agir sobre o meio em 

que ela se encontra. 

Ressalta-se que o Projeto Plenarinha da Educação Infantil tem por objetivo 

oportunizar as crianças, por meio da escuta sensível e atenta, uma participação 

ativa nas reflexões acerca do tema proposto - “Universo do Brincar” e em torno de 

seus direitos e necessidades, vivenciando a interlocução com o Currículo em suas 

diferentes expressões e linguagens. 

O tema da VIi Plenarinha da Educação Infantil para o ano de 2019 foi 

apresentado pela Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da 

Coordenação de Políticas Educacionais para Educacional Infantil (COEIF), e por 

meio da Diretoria de Educação Infantil (DIINF) para todas as unidades escolares do 

Distrito Federal. 

OBJETIVO GERAL 

 
Promover o hábito da leitura favorecendo a compreensão da linguagem 

escrita resgatando a importância do “contar histórias”, no contexto familiar, 

valorizando o conto (popular e de fadas) como parte da tradição dos povos; 

aprendendo valores e desenvolvendo o senso crítico e a criatividade. O brincar 
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possibilita o desenvolvimento da linguagem, da inteligência, dos valores e da 

socialização. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Aumentar o repertório de brincadeiras infantil; 

 
• Participar de situações de socialização; 

 
Participar de jogos que sejam trabalhadas regras em grupo; 

 
Construção de brinquedos com sucatas; 

 
Registrar diferentes formas de brincar; 

 
• Ampliar as possibilidades expressivas nas brincadeiras, jogos e demais situações 

de interação; 

• Explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com 

outros; 

• Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da 

colagem e da construção; 

• Participar de variadas situações de comunicação oral; 

 
• Estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico de seu grupo 

social e de outros grupos. 

Envolver a família nas práticas de leitura. 

 
- Permitir que o aluno tenha acesso a variados livros. 

 
- Desenvolver a linguagem verbal e escrita do aluno. 

 
- Encantar e motivar o aluno através do ato de ler. 

 
- Despertar o gosto pela leitura. 

 
- Promover a aproximação aluno, escola e família. 

 
- Ampliar o vocabulário do aluno através da leitura de diferentes textos. 
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS: 

 
• Pesquisa junto às famílias sobre as brincadeiras da infância; 

 
• Pesquisa em livros e na internet sobre a origem de alguns dos brinquedos e 

brincadeiras; 

• Selecionar alguns brinquedos que possam ser construídos pelas crianças. 

(Bilboquê, peteca, vai e vem, pião, cavalo de pau, e outros.); 

Coletar algumas sucatas para confecção dos brinquedos; 

 
• Rodas de conversa (Quais os brinquedos preferidos?); 

 
Listar os brinquedos em cartaz; 

 
Roda de conversa (Qual a brincadeira preferida?); 

 
Listar as brincadeiras e escolher algumas para brincar; 

 
Pesquisar junto com as famílias sobre as brincadeiras e brinquedos do seu tempo 

de infância; 

• Ler as pesquisas para as crianças e junto com as crianças selecionar algumas 

para brincamos; 

Propor para que as crianças desenhem algumas brincadeiras; 

Proporcionar oportunidade para que as crianças confeccionem alguns brinquedos; 

Escrever junto com as crianças regras de algumas brincadeiras para confecção de 
um livro de brincadeiras para acervo da escola (Texto coletivo). 

Reprodução das histórias, mantendo seqüências temporais, utilizando fantoches; 

Dramatização de algumas histórias, utilizando fantasias e músicas com coreografia 

e apresentação; 

Produção de textos coletiva com seqüências conhecidas, tendo o professor como 

escriba; 

Pintura, colagem, dobradura e desenho sobre as histórias; 

Criação de novos finais para os contos; 

Adaptação dos contos, conforme a criatividade dos alunos; 

Reconhecimento de personagens, cenários e títulos de histórias; 
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Manifestação dos valores trabalhados nas histórias, nas atitudes do dia-a-dia; 

Apreciação da leitura feita pelo outro; 

 

 
• Leitura de contos de fadas e histórias infantis: 

• Criar situações de fantasia e encantamento; 

Transportar a imaginação para o reino do maravilhoso; 

• Trabalhar as emoções que as histórias transmitem; 

• Conhecer elementos mágicos: fadas, magos, duendes, anões, gigantes, bruxas, etc.; 

Resgatar a importância que os contos populares e de fadas exercem sobre as crianças; 

• Conto das histórias com o tapete de histórias e participação das crianças; 

Reprodução de histórias ouvidas com fantoches, levando em consideração as seqüências 

temporais; 

• Dramatização de histórias conhecidas, onde as crianças sejam as personagens; 

Apreciação da leitura feita pela professora; 

• Identificação de valores encontrados nas personagens das histórias. 

 
• Estrutura textual (narrativa); 

• Temporalidade; 

Linguagem própria diferente da linguagem do cotidiano; 

• Descrição de cenários e personagens; 

• Presença do conflito (bem e mal, protagonistas e antagonistas); 

Resolução de conflitos, levando a um final feliz; 

• Presença de elementos fantásticos (bruxa, fadas, anões, magos, gigantes...); 

• Listar oralmente as histórias preferidas; 

• Reconhecer títulos de histórias e nomes de alguns personagens; 

• Continuar a história a partir de um ponto estabelecido pela professora; 

• Elaborar um novo final, diferente do original; 

• Expressões faciais; 

• Criatividade; 

 

• Narração; 

• Movimentos espontâneos e programados; 

• Postura e encenação; 

• Colocação de voz. 

Analisar as características das personagens na história. 

 
RECURSOS: 
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Sucata 

 
Tinta 

 
Brinquedos 

 
Jogos 

 
Cartazes 

 
AVALIAÇÃO: 

 
• Exposição para os pais dos desenhos, pinturas e brinquedos confeccionados; 

 
Culminância dos trabalhos em plenárias regionais durante a Semana Distrital da 

Educação Infantil (20 a 25/08); 

• Confecção de um “Livro de Brincadeiras”. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 
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PROJETO “RECONSTRUINDO VALORES” 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A educação da criança pequena acompanha historicamente a evolução 

do conceito de infância e de família. Aliada a esta evolução temos a expansão e 

oferta e da educação infantil. 

Sendo que, a criança, entendida como sujeito e que para tanto precisa ser 

valorizada dentro de suas possibilidades e potencialidades, a proposta pedagógica 

voltada para o atendimento da primeira infância agrega o “cuidar e o educar” como 

integrantes do processo de ensino aprendizagem. A prática pedagógica nesta etapa, 

portanto, deverá garantir o sucesso da aprendizagem, organizando os espaços e 

tempos escolares para que a criança tenha um desenvolvimento integral de sua 

identidade, em ambientes que propiciem o acesso e ampliação dos conhecimentos 

da realidade social e cultural. 

Nesta busca pela conquista da autonomia infantil, família e escola 

interagem diretamente com a criança evidenciando-se nesta relação à formação de 

valores, base indissociável da formação social da criança. 

A compreensão da comunidade na qual a criança está inserida faz-se 

necessário para que, a partir do convívio com as diferenças, ocorra a construção e 

reconstrução de valores decorrentes desta relação. 

 
 

Os valores não são simples ideias adquiridas, mas conceitos que 

traduzem as preferências das pessoas. Existe então, uma diversidade enorme de 

valores e esta diversidade deverá ser trabalhada pela escola com as crianças não 

desconsiderando os valores que as crianças já trazem de seu lar, mas sim 

oportunizando uma troca e a (re) construção destes. 
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O apelo por valores está ecoando a cada país, à medida que educadores, 

pais e até mesmo as crianças, estão cada vez mais preocupados e afetados por 

violência, problemas sociais crescentes e falta de coesão social. Portanto, este 

projeto visa observar, primeiramente, os comportamentos dos alunos, dando 

especial atenção para os valores e virtudes que já estejam sendo arraigados em 

cada um; verificar o que os alunos já sabem sobre tais e dessa forma dar um maior 

entendimento acerca de cada valor e virtude tratado; e, finalmente, instigar a 

mudança de comportamentos inadequados, tornando-os mais valorosos e virtuosos. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 
► Proporcionar as crianças, a (re) construção de valores no espaço escolar para 

que qualifiquem assim, suas relações sociais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
► Destacar a importância dos valores para o ser humano; 

► Propor diferentes atividades lúdicas que permitam o reconhecimento dos valores 

pela criança; 

► Oportunizar situações de aprendizagem e reflexão que evidenciem a prática de 

valores no cotidiano. Ajudar indivíduos a pensar e a refletir sobre diferentes valores 

e as implicações práticas de expressá-los para si mesmos, para a comunidade e 

para o mundo em geral; 

► Aprofundar o entendimento, a motivação e a responsabilidade de fazer escolhas 

pessoais e sociais positivas. 

► Inspirar indivíduos a escolher seus próprios valores pessoais, sociais e morais, 

cientes dos métodos práticos em desenvolvê-los e aprofundá-los. 

► Encorajar educadores e tutores a olhar para a educação como uma filosofia de 

vida e por meio de facilitar o crescimento em geral, o desenvolvimento e as escolhas 

do aluno, de modo a integrá-los na comunidade com respeito, confiança e propósito. 
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METODOLOGIA 

 
A formação valoral da criança está incorporada às suas vivências 

cotidianas no pequeno e no grande grupo por isso é fundamental que percebam o 

quão importante é dizer obrigado, pedir desculpas, licença e, por favor. Essas 

palavras são necessárias para uma boa convivência em grupo e estão presentes 

não só na sala de aula, mas também no cotidiano. 

Diante disso, trabalhar valores com a criança é um desafio que pode ser 

vencido agregando-se a ludicidade e a fantasia como aliadas fundamentais no 

processo. O que se pretende com o Projeto “Reconstruindo os Valores”: 

No primeiro semestre será trabalhado o tema: “O que não cabe no meu mundo”: 

 
► Crueldade; 

 
► Egoísmo; 

 
► Preguiça; 

 
► Mentira; 

 
► Inveja; 

 
► Teimosia; 

 
► Impaciência; 

 
► Crueldade; 

 
► Preconceito; 

 
► Gula. 

 
No segundo semestre será trabalhado o tema: “O que cabe no meu mundo”: 

 
GRUPO 01 

 
► Solidariedade; 

 
► Gentileza; 

 
► Amizade; 

 
► Humildade; 
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► Generosidade; 

 
► Honestidade; 

 
► Responsabilidade 

 
► Justiça; 

 
► Perseverança; 

 
► Respeito. 

 
GRUPO 02 

 
►Otimismo, 

 
► Compreensão; 

 
► Prudência; 

 
► Sensibilidade; 

 
► Gratidão; 

 
► Perdão; 

 
► Lealdade; 

 
► Dedicação; 

 
► Perdão; 

 
► Serenidade; 

 
► Fraternidade. 

 
GRUPO 03 

 
► Bondade; 

 
► Superação; 

 
► Disciplina; 

 
► Ética; 

 
► Entusiasmo; 
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► Sabedoria; 

 
► Educação; 

 
► Confiança; 

 
► Cooperação; 

 
► Dignidade; 

 
Esse trabalho será realizado na entrada para todos os alunos e depois 

será explorado o tema pelos professores durante as aulas diárias. É necessário, 

então, promover vivências que possibilitem o desenvolvimento de atitudes que 

envolvam compreensão, solidariedade, justiça, cooperação, preservação do planeta 

e respeito à diversidade. 

A importância da (re) construção de valores na infância é interagir com a 

criança diariamente refletindo e resgatando e principalmente reconstruindo valores 

que esta traz de sua convivência cotidiana. Para tanto a própria metodologia 

inerente ao trabalho com a criança que alia leitura de algumas literaturas infantis, 

jogos, brincadeiras, dramatizações, música, etc. será à base do desenvolvimento 

deste projeto. 

Aos educadores serão oportunizados encontros para trocas de 

experiências e estudos para o reconhecimento da importância de se trabalhar 

valores na infância. 

Diante disso, utilizaremos a sequência de valores da seguinte forma: 

 

 
☼DESENVOLVIMENTO DE VALORES: PAZ 

META: 

► Aumentar a experiência e o conhecimento sobre a paz. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
► Capacitar as crianças a se acalmarem a um sinal seu, a gostar do silêncio e ser 

pacíficas; 

► Ajudar as crianças a aumentar a habilidade de concentrar-se. 

► Expressar a paz artisticamente. 
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► Cantar uma música sobre a paz. 

► Imaginar um mundo pacífico e ser capaz de transmitir em palavras ou desenhos 

como e qual é a sensação. 

►Ser capaz de falar de um ou mais ponto de paz. 

 
METODOLOGIA: 

 
► Criar frases completas a partir da expressão: “braços são para abraçar não para 

empurrar”. 

► Devem ouvir o outro durante um exercício de resolução de conflito e repetir o que 

disseram de mais importante. 

► Identificar por meio de frases ou desenhos o que gostam ou não gostam que os 

outros façam. 

► Identificar por palavras ou desenhos que tipo de coisas que elas podem fazer. 

►Reflexão por meio de discussões sobre o que é paz? O que significa ter um 

mundo pacífico? Como me comporto para tornar um mundo mais pacífico? Quando 

você se sente em paz? 

☼DESENVOLVIMENTO DE VALORES: RESPEITO. 

 
 

META 

 
► aumentar a experiência de respeito por si mesmo e conhecer mais sobre respeito. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
►Declarar algo de bom que elas fazem; 

► Identificar-se como amável e capaz; 

►Nomear duas qualidades positivas de si mesma. 

► Ser capaz de falar de um ou mais ponto de respeito. 

► Contar uma história sobre respeito. 

 
METODOLOGIA: 

 
►Dizer a um colega uma ou duas qualidades que reconhece nele; 

►Respeitar os outros, ouvindo quando eles falam, como foi demonstrado, ao 

conseguir escutar a discussão de valores. 

► Identificar e escrever um bom comportamento para com os outros. 
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► Respeitar os professores e as duplas no exercício de resolução de conflito. 

► Apreciar músicas e histórias sobre respeito. 

► Refletir em um momento de discussão sobre as seguintes questões: o que você 

não gosta que digam a você? Como se sente quando fazem isso? O que você não 

gosta que as pessoas façam? Como você se sente quando isso acontece? 

☼DESENVOLVIMENTO DE VALORES: AMOR. 

 
 

META 

 
► Aumentar a experiência sobre o amor e conhecer mais sobre o assunto; 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 
► Mostrar por que são amorosos por meio de palavras; 

► Identificar as amabilidades das pessoas durante discussões e atividades de 

valores; 

►Ser capaz de valar sobre um ou mais pontos de amor. 

 

 
METODOLOGIA: 

 

 
► Fazer uma carta para os pais ou responsáveis; 

► Conversar sobre como fazer uma gentileza para alguém. 

► Sugerir uma resposta amorosa apropriada quando a negatividade for identificada 

no conflito. 

► Refletir por meio de discussão sobre: quem precisa de amor? Quem gosta de 

receber amor? O que você ama? Quem você ama? O que você ama mais em si 

mesmo? Como você cuida das coisas que ama? Como você fala com as pessoas 

que ama? 
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☼DESENVOLVIMENTO DE VALORES: RESPONSABILIDADE. 

META: 

►Aumentar a experiência e conhecimento sobre responsabilidade. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 
► Reforçar o que as crianças se orgulham de fazer; 

► Experimentar a satisfação de ajudar alguém em alguma coisa. 

► Identificar a responsabilidade de um aluno na escola ou em casa; 

► Identificar a responsabilidade de um professor; 

► Ser capaz de falar sobre um ou mais pontos sobre responsabilidades; 

►Identificar a responsabilidades de outros profissionais; 

 
 
 

METODOLOGIA: 

 
► Sentir que estão interessadas quando fazem a atividade do cão guia; 

► Fazer um cartão para os pais por alguma coisa que eles fizeram e de que a 

criança não gostou. 

► Fazer o exercício de limpar e cuidar dos materiais usados; 

► Guardar os objetos usados, tanto em casa como na escola; 

► Dizer algo positivo de si mesmo depois de uma tarefa difícil; 

► Reflexões sobre as questões: responsabilidade é fazer meu trabalho, cuidar, dar 

o melhor de mim, fazer o que me cabe no meu trabalho, ajudar quem precisa de 

ajuda, ser justo, é tornar o mundo melhor. 

 

 
☼DESENVOLVIMENTO DE VALORES: FELICIDADE. 

 
 
 

META: 

 
►Aumentar a experiência e o conhecimento sobre felicidade. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
► Imaginar um mundo feliz; 

► Ser capaz de falar como seria um mundo feliz; 

► Identificar várias coisas boas que a criança faz participando da reflexão sobre 

felicidade; 

► Explorar nossos sentimentos quando as pessoas dizem coisas mesquinhas ou 

agradáveis; 

► Dar pelo menos três sugestões de como podemos dar felicidade. 

 
METODOLOGIA: 

 
► Identificar palavras ou frases que magoam as pessoas ou que dão felicidade; 

► Discutir como podemos ser pacientes com os outros e com si próprios; 

► Escrever frases para os colegas desejando o bem; 

► Ser capaz de usar uma frase assertiva, como “Dê-me flores, não espinhos”, se 

um colega diz algo indelicado; 

► Cantar músicas que geram sentimento de felicidade; 

► Refletir sobre os seguintes pontos: quando tenho amor e paz interiormente à 

felicidade vem. Felicidade é me divertir com meus amigos, é saber que sou amado. 

Quando faço coisas boas sou feliz, querer bem a todos me deixa feliz. Posso dar 

felicidades a todos desejando o bem a todos. Posso dar felicidade repartindo e 

falando coisas agradáveis. 

 
 

☼DESENVOLVIMENTO DE VALORES: COOPERAÇÃO. 

 
 

META: 

 
► Experimentar e aumentar o conhecimento sobre cooperação. 

Objetivos específicos: 

► Entender que a cooperação é necessária, quando, por exemplo, uma mesa 

pesada precisa ser movida; 

► Identificar palavras ou frases que nos fazem sentir bem quando brincamos juntos; 

► Ser agradável e mostrar habilidades sociais cooperativas; 
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METODOLOGIA: 

 

 
► Repartir materiais; 

► Aceitar comentários positivos e fazer pelo menos dois comentários positivos; 

► Divertir-se com jogos de cooperação como movimentar-se com o tornozelo 

amarado ao de um amigo; 

► Responder cooperativamente ao professor quando solicitado a ajudar na limpeza, 

mostrando boa vontade, dentro do tempo específico. 

► Refletir sobre os pontos: cooperar é contribuir para que algo seja feito, trabalhar 

juntamente por um objetivo comum com paciência e afeto. 

☼DESENVOLVIMENTO  DE  VALORES: HONESTIDADE. 

 

 
META: 

 
► Aumentar o apreço e a compreensão pela honestidade. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
► Ser capaz de escolher entre dizer a verdade ou não quando o professor pergunta 

algo. 

► Contar uma história real ou algo que algo que realmente aconteceu. 

► Conhecer um exemplo de recompensa pela honestidade. 

 

 
METODOLOGIA: 

 
► Apreciar histórias de honestidade. 

► Devolver ao proprietário algo que não lhe pertence. 

► Conversar sobre sentimentos quando alguém quebra uma promessa. 

► Fazer reflexões sobre os seguintes aspectos: honestidade é dizer o que 

realmente aconteceu, é falar a verdade, sou honesto quando..., quando sou honesto 

aprendo e ajudo os outros a aprenderem a doar. 

 
 

☼DESENVOLVIMENTO DE VALORES: HUMILDADE. 
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META: 

 
► aumentar o conhecimento sobre humildade. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
► Ser capaz de falar sobre dois pontos de reflexão sobre a humildade; 

► Ser capaz de demonstrar ou identificar a diferença entre um tom de voz arrogante 

e outro humilde, com respeito por si mesmo; 

► Interagir com outros sem exibir-se nem intimidar-se; 

► Aprender a interromper e a lidar com as interrupções educadamente. 

 

 
METODOLOGIA: 

 
► Cada criança fala três ou quatro qualidades suas e ouve a dos colegas; 

► Criar um super herói ou personagem de história em quadrinhos que tenha 

equilíbrio entre respeito por si e pela humanidade. 

► Refletir sobre os seguintes pontos: humildade é estar tranquilo e leve 

interiormente. Humildade caminha junto com respeito por si mesmo. Humildade é 

saber que sou maravilhoso, mas não me gabo nem me exibo. Uma pessoa pode 

continuar feliz interiormente enquanto ouvem os outros. Humildade é me comportar 

bem enquanto espero minha vez. 

 

 
☼DESENVOLVIMENTO DE VALORES: TOLERÂNCIA. 

 

 
META: 

 
►Aumentar a tolerância de apreciar a singularidade e as diferentes culturas, por 

meio da compaixão. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
► Identificar maneiras próprias de ser única, sentir-se feliz, orgulhosa e apreciada 

pela diferença. 

► Entender que não há problema de ser único e diferente. 
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► Apreciar histórias de culturas diferentes. 

► Entender que as pessoas se sentem tristes quando outros as respeitam ou a 

excluem por serem diferentes. 

► Não frustrar-se por cometer um pequeno erro no trabalho de classe, ou na vida. 

 
METODOLOGIA: 

 
► Ouvir histórias de diversas culturas; 

► Para as crianças com habilidades em linguagem, afirmar a regra: “tudo bem 

cometer um erro, o que tenho que fazer é corrigi-lo”. 

► Refletir por meio das seguintes reflexões: todos nós somos únicos e temos algo 

valioso a oferecer e partilhar; Tolerância é aceitar os outros e apreciar as diferenças; 

É aceitar os outros e apreciar as diferenças. É aceitar a mim mesmo, mesmo quando 

eu cometo erros. É aceitar os outros, mesmo quando eles cometem erros. 

☼DESENVOLVIMENTO DE VALORES: SIMPLICIDADE. 

 

 
META: 

 
►aumentar o entendimento sobre a simplicidade e construir o amor pela natureza e 

aprender a conservá-la. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
►Identificar os prazeres e as coisas simples que as crianças apreciam; 

► Entender que conservação é usar o que temos e não desperdiçar os recursos da 

Terra; 

► Decidir fazer uma ou duas coisas para ajudar a natureza ou colocar em práticas 

essas ideias. 

. 

METODOLOGIA: 

 
► Fazer brinquedos e livros com materiais recicláveis; 

► Ter um ato para ajudar a Natureza; 

► Fazer reflexão a partir dos seguintes aspectos: simplicidade é ser natural. É 

aprender com a Terra. É usar o que já temos sem desperdiçar. 
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☼DESENVOLVIMENTO DE VALORES: UNIÃO. 

 

 
META: 

 
►experimentar a união em sala de aula e aumentar o conhecimento sobre união. 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 
► Aprender que é importante mostrar para as outras crianças que elas são aceitas. 

► Aprender sobre animais que praticam a união; 

►Ser capaz de falar sobre dois pontos de união: 

 

 
METODOLOGIA: 

 

 
► Unir-se no objetivo comum de puxar uma criança no trem de brinquedo; 

► A classe deve chegar a um consenso sobre um projeto comum e trabalhar unida 

nele. 

► Experimentar a união por meio de músicas e palmas. 

► Refletir sobre os seguintes pontos: União é ter harmonia no grupo. É fazer algo 

junto, ao mesmo tempo. É trabalhar juntos com um único objetivo. A união faz 

grandes tarefas parecerem fácil. A união é divertida e nos faz sentir como uma 

família. 

 
Observação: No decorrer do ano, será trabalhado todos os valores positivos e 

negativos de forma que o aluno possa fazer uma autoavaliação, refletindo 

onde será necessário realizar mudanças. No projeto, foram apresentados só 

alguns valores e de como serão trabalhados. 

 

 
CRONOGRAMA 

 
O Projeto “Reconstruindo Valores” será desenvolvido em duas etapas: 
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1) Primeiro semestre – “O que não cabe no meu mundo” 

 
2) Segundo semestre – “O que cabe no meu mundo”. 

 
Estes projetos, por apresentarem conteúdos de profundo interesse social, 

compõem a Proposta Pedagógica da Escola Classe Barra Alta, tendo suas ações 

sempre renovadas e/ou redimensionadas a fim de alcançar amplamente os objetivos 

propostos a cada ano. Conforme o Calendário oficial da Secretaria de Educação do 

DF, enfatizamos alguns temas nesses períodos, desenvolvendo algumas atividades 

específicas. 

 
 

AVALIAÇÃO 

 
A avaliação deste projeto se dará de forma contínua, processual e 

formativa, buscando sempre a mudança positiva de atitude e a aquisição de 

conhecimentos necessários, por meio da participação e desenvolvimento das 

atitudes durante as atividades, durante todo o ano. 

 
 

Levando-se em conta a gama de objetivos ligados a atitudes, dar-se-á 

sempre uma observação do comportamento dos alunos, de comentários e 

propostas, visando corrigir hábitos e atitudes indesejáveis. 

Espera-se que o aluno seja capaz de fato respeitar, de existirem diversas 

opiniões, desejos e ideias, diferentes formas de expressão, participação e de 

aprendizagens. 

Resolver conflitos por meio do ponto de vista ético, ainda que mediante a 

intervenção do professor, participando de atividades de grupo e colaboração, 

reconhecendo diversas formas de discriminação e injustiça. 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
Ferreira, Fabio Gonçalves.O que não cabe no meu mundo (Coleção).EditoraCedic- 

Belo Horizonte-2012 

TILLMAN, Diane e Hsu, Diana. Atividades com valores para crianças de 3 a 6 anos. 

Programa Vivendo Valores na Educação. Editora Bkumaris. São Paulo, 2004. 
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Sites consultados: 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ética. Acessado em 24/10/2009 às 21:00 

horas. portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro082.pdf 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE BARRA ALTA 

ecbarraalta2015@.gmail.com 
 
 

PROJETO “É SEMPRE BOM COMEÇAR BEM” 
 

JUSTIFICATIVA 

 
As primeiras horas do dia na escola geram expectativa, ansiedade, 

insegurança, angústias, medos e dúvidas em pais, crianças, professores e 

funcionários. Considerando esse momento muito importante é fundamental 

desenvolver um trabalho que facilite a transição do ambiente familiar ao escolar, 

pensando e planejando atividades que garantam uma inserção gradativa, 

envolvendo todos em um ambiente afetivo e acolhedor. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Proporcionar um ambiente agradável e acolhedor, visando o bem-estar do 

educando, vivenciando e experimentando atividades prazerosas, interagindo entre si 

e os outros, através da sua participação. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

❖ Recepcionar os alunos na sua chegada à escola com uma atividade 

prazerosa e motivadora; 

❖ Desenvolver habilidades motoras, ritmo, entonação, gosto pela música, pelas 

tradições populares e pelas atividades teatrais; 

❖ Desenvolver atividades que permitam que as crianças, pais e professores 

conheçam e interajam entre si; 

❖ Ampliar o conhecimento geográfico dos alunos associado ao gosto pela 

literatura mundial; Despertar o amor à pátria. 

❖ Familiarizar a criança ao espaço escolar e sua rotina; 
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ATIVIDADES PROPOSTAS 

 
❖ Contação de histórias ou leituras (folclóricas, clássicas, parábolas, lendas, 

parlendas e outras); 

❖ Entonação do Hino Nacional; 

❖ Canto (canções relacionadas aos projetos ou temas em foco ou que sirvam para 

divertir e trabalhar habilidades). 

 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
O Projeto “É Sempre Bom Começar Bem!!!” é desenvolvido diariamente 

na chegada dos alunos. 

 
 

PÚLBLICO ALVO 

 
Atendimento às crianças de Educação Infantil e 1º ao 5º Ano da 

Educação Fundamental de 09 Anos. 

 

 
CRONOGRAMA 

 
O Projeto será trabalhado durante todo o ano letivo. 

 
 
 

AVALIAÇÃO 

 
A avaliação ocorrerá em todos os momentos através da observação, da 

participação dos alunos nas atividades propostas, interesse e também mudança de 

atitude quanto à incorporação de valores, grau de maturação e entusiasmo. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE BARRA ALTA 

ecbarraalta2015@gmail.com 
 
 

 

PROJETO “REFORÇO ESCOLAR” 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Desenvolver ações para que se recuperem conhecimentos em prol 

desenvolvimento das habilidades pleiteadas, são caminhos que podem nos levar a 

auxiliar o educando para a conquista de saberes significativos para a sua formação. 

Sabemos que as dificuldades podem ser sanadas com auxílio de educadores 

preparados e compreensivos, onde ajudar deve ser a meta principal. Portanto 

buscamos com esse projeto ajudar nosso aluno na conquista de melhores 

resultados, por meio de aulas dinâmicas no turno inverso, trabalhando com o 

concreto, o lúdico e a criatividade. 

 

OBJETIVOS 

 
● Trabalhar dificuldades de aprendizagem; 

 
● Realizar brincadeiras; 

 
● Mostrar o significado dessa aprendizagem para a vida; 

 
● Buscar subsídios com a equipe da EAPPE. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
● Dramatizações; 

 
● Trabalhos em grupos; 

 
● Aulas dinamizadas; 

mailto:ecbarraalta2015@gmail.com
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● Oficinas; 

 
● Brincadeiras. 

 
CRONOGRAMA 

 
O projeto será realizado durante o ano de 2019. 

 
AVALIAÇÃO 

 

Através de uma sondagem a respeito de temas explorados durante as aulas e 

valorizar o desempenho no decorrer das atividades como comportamento e 

participação. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE BARRA ALTA 

ecbarraalta2015@gmail.com 
 
 

Projeto: Reconto Literário / Sacola de 
Leitura 

Autoria: Maria A. Rolim 

Público Alvo: Alunos de Educação Infantil (4 e 5 anos) / 1º e 2º anos do Ensino 
Fundamental 

Duração: 6 meses 

JUSTIFICATIVA: 

Este projeto enfoca a importância de ouvir histórias e do contato da criança 
desde cedo com o livro. 

Quando a criança ouve ou lê uma história é capaz de viajar por um mundo 

encantado, adquiri a capacidade de comentar, passa a interagir com as histórias, 

acrescentam detalhes, personagens ou lembra fatos que ficaram registrados na sua 

memória afetiva. 

Sabemos que a literatura infantil contribui para o crescimento emocional e 

cognitivo e para a identificação pessoal da criança, propiciando ao aluno, a 

percepção de diferentes resoluções de problemas, despertando a criatividade, 

autonomia, que são elementos necessários à formação das nossas crianças. 

Portanto, acreditamos que devemos propiciar aos nossos pequenos o contato 

com a literatura infantil, através deste projeto, contando com a parceria das famílias 
para incentivar e estimular o habito da leitura, tornando um ato prazeroso para as 
nossas crianças. Desejamos que nossas crianças sejam adultos leitores, para isso é 
necessário que desde cedo elas tenham contanto com boas histórias e que sintam o 

prazer da leitura. Sendo necessário que possam manusear e interagir com os livros 
infantis. 

 

 
OBJETIVO GERAL: 

 
 

O Projeto tem como objetivo desenvolver o gosto pela boa leitura e estimular 

a criatividade dos alunos. Além da participação e integração dos pais na vida escolar 

mailto:ecbarraalta2015@gmail.com
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dos filhos, que participam do projeto fazendo a leitura desses livros em casa, 

proporcionando assim um momento prazeroso com os filhos. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Desenvolver a criatividade; 

 Possibilitar a integração dos pais com os filhos através do projeto de 
leitura, para que se torne um habito familiar. 

 Resgate dos livros clássicos infantis. 

 Possibilitar a vivencia de emoções e o exercício da fantasia e da 
imaginação. 

 Estabelecer parceria com as famílias. 

 

RECURSOS: 

 
 Livros de literatura infantil; 

 lápis de pintar, giz de cera, lápis preto, dentre outros; 

 Borracha; 

 Revista; 

 Cola: 

 Ficha de leitura; 

 Sacola; 



 EVA para decoração. 

 
DESENVOLVIMENTO: 

 
O projeto será norteado pela literatura infantil que serão previamente 

selecionados pela professora com o intuito de oferecer livros com bons textos, com 

gravuras que possibilitem o encantamento, enfim, livros que possuam conteúdos e 

qualidade. 

 

 
O TRABALHO SERÁ DESENVOLVIDO DA SEGUINTE FORMA: 

 
 Confeccionar uma sacola. 

 A cada final de semana, uma criança é sorteada para levar para casa com 
o livro, um caderno de desenho, uma caixa de giz, caixa de lápis de cor, 
canetinha, lápis de escrever, borracha, apontador e tinta guache. 

 A criança sorteada escolherá o livro. 

 Após a leitura desse livro, com auxílio dos pais e /ou responsáveis, a 
criança deverá fazer um registro no caderno através de desenhos, colagens, 
dobradura, foto e tudo o que a imaginação mandar. lembrando-se de colocar o 
nome e a data. 
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 Na segunda folha é para os pais e /ou responsáveis responder: como foi a 
experiências de ter esta sacola no final de semana em casa, seja através de um 
texto ou uma frase, lembrando-se de colocar nome e data. 

 Quando a sacola voltar para a escola, a professora sentará com as 

crianças numa roda de conversa e pedirá que a criança conte o que gostou da 

história e como foi a experiência. 

AVALIAÇÃO: 

 
A avaliação será feita durante todo o processo, pois dela dependem os 

próximos passos e ajustes que se fizerem necessário. 
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MOMENTOS 

(FOTOS) 
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PASSEIO AO PARQUE NICOLÂNDIA 
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