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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este trabalho está fundamentado na legislação pertinente, considerando-

se a Lei nº 9394/96,o Currículo em Movimento e outros documentos correlatosque 

irão apoiar a Construção de uma Proposta Pedagógica. 

Sendo o aluno como centro de interesse desse trabalho será necessário 

acrescentar a este projeto novas aprendizagens que sejam significativas e 

contextualizadas, preparando-o para o exercício consciente da cidadania, bem como 

para o prosseguimento de seus estudos e inserção no mundo do trabalho. 

Este documento terá atividades que priorizam a melhoria da qualidade 

daeducação.Pode-se identificar na escola os reflexos das diferenças, problemas e 

dificuldades encontradas na sociedade e é por isso que não é possível desvincular a 

escola dessa sociedade (civil) como uma instituição estanque, pois sozinha não será 

capaz de promover as transformações necessárias para a formação do cidadão. 

São as práticas pedagógicas que auxiliarão no grande desafio que é 

mudar e democratizar as relações sociais existentes no âmbito escolar. Portanto, é 

necessário trazer a comunidade até a escola, de forma a envolvê-la no processo 

educativo, ocorrendo assim a valorização e elevação do personagem principal, que 

é o aluno, e consequentemente a escola. 

A construção de uma educação de qualidade e a escola como agente de 

construção desta educação é uma prática necessária para a formação dos cidadãos 

conscientes e participativos, para que, preparados possam desempenhar o seu 

papel na construção de um futuro melhor, tanto para si mesmo quanto para a 

sociedade, tornando-se assim um bem maior de seu País, capaz de transformar a 

realidade resgatando valores.       

 Acredita-se em uma sociedade mais justa e a escola tem a importante 

missão de educar e ensinar para dar o suporte aos futuros cidadãos, para que 

conscientes e comprometidos sejam agentes transformadores da mesma. 

A inspiração para elaboração e construção dessa Proposta Pedagógica 

veio da leitura do livro “Colcha de Retalhos”, dos escritores Conceil Corrêa e Nye 

Ribeiro. O livro conta que para construção da colcha de retalhos a personagem da 

Vovó ensina ao netinho que cada pedaço de tecido é lembrança de uma data 
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importante para as pessoas daquela família, ou seja, cada detalhe representa 

sentimento, portanto, a colcha é recheada de saudade, de alegria, de risos, de 

lembrança boa. 

Trazendo tudo isso para a realidade da escola, percebe-se que a 

construção da Proposta Pedagógica tem muita semelhança com a construção da 

colcha de retalhos, pois na escola todas as atividades, os projetos e demais 

acontecimentos também são feitos com muito sentimento e são eles que formam o 

dia a dia da unidade de ensino. 

Em 2019queremos colocar em prática todo o planejamento realizado na 

semana pedagógica, realizada de 04 a 08 / 02, onde todos os professores 

participaram de forma direta na reestruturação desta proposta pedagógica. 

As famílias da comunidade, bem como os servidores da escola tiveram 

participação ativa na construção / atualização do documento. Eles responderam ao 

questionário entregue em reunião de pais e que foi coletado posteriormente. Após o 

recebimento fizemos uma compilação das respostas e inserimos nessa versão que 

segue. 
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HISTORICIDADE 

 

 

Escola Classe Itapeti, localizada à DF-100,km 37, no Núcleo Rural Itapeti, 

Paranoá-DF, inaugurada em 02 de agosto de 1.986.     

 Inicialmente suas instalações eram de alvenaria rústica, salas sem 

reboco, com 02salas de aula, 01sala de professores, 01cantina, 01banheiro de 

professores, 01depósito e 02banheiros para alunos. 

Posteriormente, ocorreu aconstrução de 01 sala de aula e 01 pequena 

secretaria, e as duas salas de aula existentes foram divididas, tornando-se 04 salas 

de 24 metros quadrado devido ao aumento da procura. 

A escola passou pela 1ª reforma em 2003, melhorando as condições das 

instalações em seu aspecto, na parte elétrica quanto hidráulica as melhorias foram 

significativas. 

O grande problema da escola envolvia a constante falta d’água em certa 

época do ano, o qual foi resolvido com a perfuração do poço artesiano pela CAESB, 

com a instalação de uma caixa d’água de 20 mil litros em 2005, o que resolveu por 

definitivo este grande problema. 

Em 2007, foi realizada uma ampliação com 04 salas de aula, com 40 

metros quadrados, banheiros femininos e masculinos, além de uma área coberta e 

pátio interno todo cercado de alambrado. E todo o prédio antigo foi reformado, a 

escola, portanto, conta com ambientes como secretaria escolar, diretoria, sala de 

informática, sala de recursos, sala de leitura, etc. 

No ano de 2013, após um vendaval ter retirado parte do telhado da 

escola, deixando várias salas desprotegidas, a Coordenação Regional de Ensino 

realizou uma visita e a Secretaria de Estado de Educação destinou verba para uma 

reforma geral: colocação das telhas danificadas com o vendaval, troca de toda parte 

elétrica, troca de todo forro PVC, revisão da parte hidráulica, pintura geral em toda a 

escola e colocação de cerâmica nas salas de aula e na área de entrada da escola. 

A construção da quadra de esportes tornou-se realidade, o anúncio 

ocorreu no primeiro semestre de 2014 e sua conclusão ocorreu próximo do final 

desse mesmo ano, após emenda parlamentar do Deputado Robério Negreiros, via 

Administração Regional do Paranoá. Esse espaço foi uma conquista de toda 
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comunidade, uma vez que ele atende não somente à escola, mas também todos os 

moradores circunvizinhos. 

Em 2015, após uma visita do Coordenador Regional de Ensino, logo no 

início do ano letivo, ficou acordado a troca de todo telhado do bloco mais antigo, pois 

estava gotejando em todos os cômodos desse mesmo bloco. No mês de maio, 

desse mesmo ano, todo o telhado foi trocado. 

Ainda em 2015, mais precisamente no mês de março, responsáveis pelo 

projeto “Bibliotecas do Saber” realizaram uma visita, após e-mail enviado pela 

Equipe Gestora dessa unidade escolar. Esse projeto foi criado e é financiado por um 

dos diretores da Rede Cascol de Combustíveis, o senhor Antônio Matias. 

Nessa visita os responsáveis pelo projeto asseguraram a reforma e 

ampliação da sala de leitura, elevando assim, esse espaço para biblioteca, a qual 

recebeu o nome “Maurício de Sousa”, após votação realizada entre os alunos. 

O projeto “Bibliotecas do Saber” mobiliou toda a sala com mesas, 

cadeiras, estantes e computador, além dos volumes de livros, que agora passam de 

2.100 unidades. 

Esse maravilhoso espaço foi inaugurado em 28 / 04 / 2015, às 10:30h, 

com a presença de pessoas muito importantes para nossa comunidade: 

 Sr. Antônio Matias – Diretor da Rede Cascol de Combustíveis e idealizador do 

projeto “Bibliotecas do Saber”. 

 Sra. Carmem Gramacho – Coordenadora voluntária do projeto; 

 Sra. Isa Antunes – Bibliotecária do projeto; 

 Sr. Geovane dos Santos – Coordenador Operacional do projeto; 

 Sr. Isac Aguiar – Coordenador Regional de Ensino – Paranoá; 

 Sr. Ricardo Couto – Fazendeiro e parceiro da escola; 

 Hamilton Carlos Miranda – Diretor da escola 

 Tatyane Pitangui Abdalla do Nascimento – Vice-diretora; 

 Irani de Sousa Lima – Secretária da escola; 

 Os professores: Vera Lucia Rocha Marcelino, Kelly Spíndola de Ataídes, 

Daniel Teixeira Barbosa, Michelle Martins Silva, Josiane Dias Serafim, 

Eduardo Teodoro, LizianeSilvaVieira; 
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 Os servidores: Fabíola A. dos Santos, Célia Maria Pereira, Célia Aparecida do 

Nascimento Costa, Lorrany F. de Araújo, João Bonfim Ribeiro, Cláudio 

Chaves Tavares; 

 Colegas diretores de outras unidades de ensino, colegas professores da CRE 

Paranoá; 

 Todos os alunos da Escola Classe Itapeti; 

 Diversos pais de alunos da Escola Classe Itapeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este espaço da sala de leitura foi desativado e transformado em sala de 

aula, cabe aqui destacar que para o ano de 2019 a Escola Classe Itapeti aderiu ao 
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PROEITI - Programa de Educação Integral em Tempo Integral, tendo em vista que 

pela diminuição de alunos teremos condições de atender os mesmos nos turnos 

matutino e vespertino de forma bem acomodada para realização das atividades 

propostas pelo programa.  
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

 

A escola localiza-se na zona rural do Paranoá, Núcleo Rural Itapeti, com 

aproximadamente 70 km de distância do centro urbano. 

Existem grandes propriedades, granjas, produtoras de milho, soja e feijão. 

Portanto a escola atende aos filhos de funcionários destas fazendas, sendo a maior, 

a Granja Progresso com 32 famílias. Devido a isso existe uma grande rotatividade 

de alunos. 

São famílias com o poder aquisitivo entre 01 a 02 salários mínimos, com 

dificuldades financeiras. Algumas são atendidas pelo Programa Bolsa Escola.               

Este quadro reflete no processo de ensino e aprendizagem do 

aluno,alguns pais não concluíram nem o 3º ano do Ensino Fundamental.Não há 

acesso a meios culturais, a escola é que promove os eventos interativos para a 

comunidade. 

Algumas adaptações curriculares são feitas para atender à realidade da 

escola, para que a finalidade da aprendizagem seja desenvolvida integralmente no 

educando, respeitando as particularidades existentes devido às diversidades 

culturais e religiosas. 
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FUNÇÃO SOCIAL 

 

 

Cabe à escola formar cidadãos críticos, autônomos, conscientes de seus 

direitos e deveres, capazes de compreender a realidade em que vivem preparados 

para participar da vida futura. 

A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, 

habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo. Estas aprendizagens 

devem constituir-se em instrumentos para que o aluno compreenda melhor a 

realidade que o cerca, favorecendo sua participação em relações sociais cada vez 

mais amplas, possibilitando a leitura e interpretação das mensagens e informações 

que hoje são amplamente veiculadas, preparando-o para a inserção no mundo do 

trabalho e para a intervenção crítica e consciente na vida pública. 

É necessário que a escola propicie o domínio dos conteúdos culturais 

básicos, da leitura e da escrita, das ciências, das artes, das letras. Sem estas 

aprendizagens, dificilmente ele poderá exercer seus direitos de cidadania. A escola, 

portanto, tem o compromisso social de ir além da simples transmissão do 

conhecimento sistematizado, preocupando-se em dotar o aluno da capacidade de 

buscar informações segundo as exigências de seu campo profissional ou de acordo 

com as necessidades de desenvolvimento individual e social. 

Um aspecto importante a ser considerado no que se refere à formação da 

cidadania diz respeito à formação de determinados valores, atitudes e compromissos 

indispensáveis à vivência numa sociedade democrática, tais como solidariedade, 

cooperação, responsabilidade, respeito às diferenças culturais, étnicas e de sexo, 

repúdio a qualquer forma de discriminação e preconceito. 

Cada vez mais fica claro que a escola deve abrir-se à participação de 

todos os segmentos que constituem a comunidade escolar, para que estes tenham 

voz e voto e sejam capazes de contribuir nas discussões que irão levar à tomada de 

decisões. Um segundo aspecto da democratização, refere-se à concepção de que 

para se democratizar a escola há que se democratizar a sua oferta. 
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PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

 

Os fins e princípios norteadores, estabelecidos pela Secretaria de 

Educação para orientar a prática educativa, foram definidos em consonância com as 

diretrizes estabelecidas na Constituição Federal e LDB, além da abrangência das 

discussões implementadas no âmbito escolar advindo da aplicabilidade de suas 

dimensões: 

1º - O desenvolvimento harmonioso do ser humano em suas dimensões 

físicas, sociais, emocionais, culturais e cognitivas nas suas relações; 

2º - O direito a educação básica é inalienável, pois o cidadão em qualquer 

idade poderá ser capacitado para alcançar o exercício pleno da cidadania de forma 

a ser promovida através de uma perspectiva continuada e articulada com os vários 

níveis de ensino: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

3º - Valorização, na prática PEDAGÓGICA, dos princípios que norteiam a 

vida cidadã, tais como autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito. 

4º - Refletir sobre a função social da escola no mundo contemporâneo 

para os fins da educação brasileira, com a finalidade fundamental de promover o 

pleno desenvolvimento do educando. 

5º - Princípios e fins da educação nacional estabelecidos na Lei 9394/96, 

que complementam do dispositivo da Constituição Federal que tem uma função 

precípua de desenvolver a pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. 
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OBJETIVOS 

 

 

 Estabelecer diretrizes básicas de organização e funcionamento da escola, 

integradas à proposta do Currículo em Movimento. 

 Reconhecer e expressar a identidade da escola de acordo com sua realidade, 

características próprias e necessidades locais.  

 Definir coletivamente objetivos e metas comuns à escola como um todo.  

 Possibilitar ao coletivo escolar a tomada de consciência dos principais problemas 

da escola e das possibilidades de solução, definindo as responsabilidades 

coletivas e pessoais.  

 Estimular o sentido de responsabilidade e de comprometimento da escola na 

direção do seu próprio crescimento.  

 Dar unidade ao processo de ensino, integrando as ações desenvolvidas seja na 

sala de aula ou na escola como um todo, seja em suas relações com a 

comunidade.  

 Estabelecer princípios orientadores do trabalho do coletivo da escola.  

 Criar parâmetros de acompanhamento e de avaliação do trabalho escolar.  

 Definir, de forma racional, os recursos necessários ao desenvolvimento da 

proposta. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 

As concepções que norteiam este projeto estão elencadas no Currículo 

em Movimento da Educação Básica da SEEDF, nesse documento, o aluno é o 

grande protagonista, cabendo à escola acolhê-lo e torná-lo verdadeiro interessado 

no processo de aprendizagem. O desenvolvimento da criança e sua relação com a 

aprendizagem são indispensáveis à construção do conhecimento do professor, 

podendo acontecer de diferentes formas, de acordo com as teorias que privilegiam e 

fundamentam as dimensões, cujos pressupostos são assumidos como verdadeiros. 

No que diz respeito ao contexto escolar e aos projetos de intervenção 

pedagógica, onde o processo de ensino e aprendizagem se desenvolvem, há que 

considerar e compreender como se processa o desenvolvimento global da criança e 

sua relação com a aprendizagem, buscando suporte teórico nas concepções 

contidas no referido currículo. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

A Escola Classe Itapeti atua em forma de ciclos, atende sua clientela nos 

dois turnos e conta apenas com o espaço da unidade escolar. 

A relação escola-comunidade acontece diariamente, sempre que as 

famílias de forma isolada procuram a escola, mas a instituição promove reunião ou 

palestra com os pais, ocasião em que suas falas e opiniões são valorizadas, após o 

que a direção relembra aos pais as normas de funcionamento do estabelecimento 

de ensino (horários, atividades extraclasses, entre outros) e informa sobre suas 

práticas educativas. 

Também ocorrem momentos de confraternização entre escola-

comunidade em algumas datas comemorativas durante o ano letivo: dia das mães / 

família, passeio ao clube e a festa da primavera, que ocorre anualmente, sempre 

com um tema pré-estabelecido. 

As questões disciplinares ou de dificuldade de aprendizagem dos alunos, 

são tratadas pelas professoras e, dependendo do caso, pela equipe gestora, 

diretamente com os pais ou responsáveis. 

Esta unidade escolar contavaaté dezembro / 2014, com uma Sala de 

Recursos, com uma professora generalista que atendia aos alunos diagnosticados, 

bem como auxiliava alunos com dificuldade de aprendizagem, promovendo 

atividades diferenciadas daquelas que eram vividas em sala de aula, e dando um 

bom suporte aos professores regentes. 

Para o ano de 2015, de acordo com a portaria de Estratégia de 

Matrículas, com a transferência dos alunos diagnosticados para outras unidades de 

ensino, ocorreu o fechamento desse espaço tão importante. 

Em 2017, novamente a Sala de Recursos foi reaberta, dando atendimento 

durante todo ano letivo. Mas ao final deste mesmo ano este espaço foi fechado em 

razão da falta de alunos diagnosticados para serem atendidos. 

Em 2019, continuamos sem o atendimento da Sala de Recursos, mas 

recebemos no decorrer do ano de 2018 uma psicóloga e no início deste ano letivo 

recebemos uma pedagoga e uma orientadora educacional para atendimento dos 

alunos e da comunidade. 

mailto:escolaclasseitapeti@hotmail.com


15 
 

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade” 

Escola Classe Itapeti 
DF-100, Km 37, Núcleo Rural Itapeti, Cep: 71.570-000 - Paranoá – DF 

e-mail:escolaclasseitapeti@hotmail.com / Telefone: 3506-2064 
 

   

DATAS IMPORTANTES PARA 2019 
AGENDA DA ESCOLA 

 

 

1º Bimestre: 11 / 02 a 25 / 04 / 2019 

 

11 / 02 Acolhida dos Alunos e Pais de Alunos / Recebimento de Material / Música, 
teatro ou dinâmica com o tema Água. 

13 / 02 Preparar Avaliação Diagnóstica das turmas / Ver sobre Semana Distrital de 
Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva dos Alunos com 
Necessidades Especiais (de 04 a 08 / 03). 

20 / 02 Falar sobre Semana de Conscientização do uso sustentável da água nas 
unidades de ensino do DF (18 a 22 / 03 / 2018) / Montar Reagrupamento 

22 / 02 Dia do Servidor de Serviços Gerais (Servidoras da Limpeza) / Entrega de 
diagnóstico inicial da turma / Reunião de Pais - Apresentação dos Professores 
(à noite). 

27 / 02 Ver sobre Dia Temático: ___________________________ / Ver sobre Prova 
Diagnóstica (10 e 11 / 04) / Bilhete sobre Festa de Carnaval. 

28 / 02 Ver formato da Páscoa e definir lembrança da Páscoa / Montar 
Reagrupamento. 

04 a 08 / 03 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva dos 
Alunos com Necessidades Especiais (Lei Distrital 5.714 / 2016) 

05 / 03 Carnaval 

08 / 03 Dia Internacional da Mulher. 

12 / 03 Dia Letivo Temático: ___________________________ 

13 / 03 Reunir o grupo e decidir sobre apresentação da Páscoa / Lembrancinha do 
Dia das Mães / Ver doações para sortear para as mães / Ver sugestões para 
Semana de Educação para a vida (06 a 10 / 05) 

15 / 03 Dia Nacional da Poesia 

18 a 22 / 03 Semana de Conscientização do uso sustentável da água nas unidades de 
ensino do DF (Lei Distrital 5.243 / 2013) 

27 / 03 Dia do Circo / Ver sobre Prova Diagnóstica (10 e 11 / 04)  

03 / 04 Dia da Merendeira / Ver sobre Feira Literária / Ver brindes para as Mães / Ver 
apresentação da Páscoa / Ver sobre Semana de Educação para a Vida  

07 / 04 Dia Mundial da Saúde 

10 / 04 Prova Diagnóstica - SIPAE-DF / Ver palestra sobre Exploração Sexual (17/05). 

11 / 04 Prova Diagnóstica - SIPAE-DF 

18 / 04 Dia Nacional do Livro Infantil / Dia de Monteiro Lobato / Comemoração da 
Páscoa na escola. 

19 / 04 Dia do Índio 

21 / 04 Páscoa / Dia de Tiradentes / Aniversário de Brasília 

22 a 25 / 04 Semana de Atividades Avaliativas 1° Bimestre / 2019 

22 / 04 Descobrimento do Brasil. 

24 / 04 Ver sobre Dia Temático (08 / 05): _____________________ 
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DATAS IMPORTANTES PARA 2019 

AGENDA DA ESCOLA 

 

2º Bimestre: 26 / 04 a 08 / 07 / 2019 

 
 

01 / 05 Dia do Trabalho. 

06 a 10 / 05 Semana de Educação para a vida. Tema em discussão:____ 

06 / 05 Entrega de relatórios e diários à Secretaria. 

08 e 09 / 05 Preparar murais para Reunião de Pais. Tema: Dia das Mães. 

08 / 05 Dia temático: _____________________ 

10 / 05 Reunião de Pais - 1º Bimestre / Fazer sorteios de brindes 

para as mães. 

13 / 05 Abolição da Escravatura. 

15 e 16 / 05 

 

Aplicação do 1º simulado de Português e Matemática 

organizado pela Direção / Conversar sobre Festa da Família / 

Feira Literária. 

18 / 05 Dia do Combate ao Abuso à Exploração Sexual de Crianças 

31 / 05 Dia Mundial sem Tabaco 

03 / 06 Dia Nacional da Educação Ambiental 

05 / 06 Dia Mundial do Meio Ambiente / Ver Lembrança Dia do 

Estudante / Ver Lembrança Dia dos Pais 

19 / 06 Ver Formato Festa da Família / Feira Literária / Trabalhar 

sobre vida e obra de Paulo Freire (Patrono da Educação dia 19/09) 

20 / 06 Dia do Vigilante. 

26 / 06 Dia Internacional de Luta contra o uso de Tráfico / Ver como 

está a lembrança do Dia dos Pais e Lembrança Dia do 

Estudante 

01 a 04 / 07 Semana de atividades avaliativas - 2º bimestre 

09 a 28 / 07 Recesso Escolar (Professores e Alunos) 
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DATAS IMPORTANTES PARA 2019 
AGENDA DA ESCOLA 

 

 
3º Bimestre: 29 / 07 a 04 / 10 / 2019 
 
 

31 / 07 Ver Lembrança Dia do Estudante / Ver mural para Reunião 
de Pais - tema: Dia dos Pais / Ver lembrancinhas para os 
Pais produzidas pelos alunos / Ver sobre Patrono da 
Educação Paulo Freire (19 / 09) 

05 / 08 Entrega de diários e relatórios à Secretaria / Enviar 

lembrancinha do Dia dos Pais / Ver mural tema: Dia dos Pais. 

09 / 08 Reunião de Pais 2º bimestre 

11 / 08 Dia do Estudante. 

14 e 15 / 08 Aplicação do 2º simulado de Português e Matemática 
organizado pela Direção / Discutir sobre o Dia da Criança e 
ver formato da festa 

21 / 08 Ver sobre Dia Letivo Temático (29 / 08) / Ver sobre Dia 
Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (21 / 09) / Ver 
data para Festa da Criança 

22 / 08 Dia do Folclore / Dia do Excepcional 

28 / 08 Ver sobre Semana de Prevenção do Uso de Drogas (16 a 20 

/ 09)  

29 / 08 Dia Letivo Temático: ________________________________ 

07 / 09 Dia da Independência 

11 / 09 Dia Nacional do Cerrado 

16 a 20 / 09 Semana de Prevenção do Uso de Drogas 

19 / 09 Dia do Patrono da Educação Paulo Freire 

21 / 09 Dia da Árvore / Dia Nacional de Luta das Pessoas com 
Deficiência 

25 / 09 Ver sobre Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (23 a 29 / 10) 

30 / 09 Dia do Secretário / Dia da Bíblia 

07 a 11 / 10 Semana de atividades avaliativas - 3º bimestre 

02 / 10 Preparar vinda dos alunos da E C Sussuarana à Escola 
Classe Itapeti / Ver ida dos alunos da Escola Classe Itapeti ao 
CEF Buriti Vermelho 

04 / 10 Festa da Família / Feira Literária (à noite). 
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DATAS IMPORTANTES PARA 2019 
AGENDA DA ESCOLA 

 
 
4º Bimestre: 07 / 10 a 19 / 12 / 2019 
 
 

12 / 10 Dia da Criança. 

15 / 10 Dia do(a) Professor(a) 

20 / 10 Dia do Poeta. 

21 / 10 Entrega de relatórios e diários à Secretaria / Dia Nacional da 

Valorização da Família. 

23 e 24 / 10 Preparar murais para reunião de pais. Tema: Dia da Criança / 
3º Simulado de Português e Matemática (Direção). 

23 a 29 / 10 Semana Nacional do Livro e da Biblioteca / Iniciar ensaio para 
Formatura 5º Ano / Ver sobre o Dia da Consciência Negra (20 
/ 11) 

 
25 / 10 

Reunião de Pais 3º Bimestre / Conversar com aos Pais sobre 
o modelo da Formatura do 5º Ano e falar quem será o 
Padrinho / Madrinha para Formatura. 

30 / 10 Ver sobre Dia Letivo Temático 

06 / 11 Dia Letivo Temático: _____________________________ / 

Ver sobre Dia da Consciência Negra 

15 / 11 Proclamação da República 

19 / 11 Dia Nacional da Bandeira 

20 / 11 Dia da Consciência Negra. 

03 e 04 / 12 4º Simulado de Português e Matemática (Direção). 

04 / 12 Trabalhar o tema: Natal 

09 a 12 / 12 Semana de atividades avaliativas - 4º bimestre. 

10 / 12 Dia Universal dos Direitos Humanos  

13 / 12 Formatura da turma do 5º Ano. 

16 / 12 Devolução de material dos alunos / Entrega de diários 
atualizados à secretaria. 

17 / 12 Entrega final de relatórios à Secretaria / Festa de despedida 
dos alunos (pela manhã) / limpeza dos armários das salas de 
aula (à tarde). 

18 / 12 Conselho de Classe (à tarde) e Reunião de Pais (à noite) 
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

A escola acredita na avaliação formativa como princípio básico, onde 

avaliar a ação do aluno como o sujeito a partir de um novo olhar de aprendizagem, 

estimulando a autocrítica e mensurando as expectativas, o potencial e as carências 

do aluno. 

Ver o aluno como agente e não simplesmente como coadjuvante de  em 

um processo ou como simples elemento de um conjunto, que geralmente se 

chama de “turma”. Implementar o trabalho em equipe para que as habilidades 

individuais venham a ser um somatório na realização das tarefas do grupo. Tomar 

decisões, facilitar a comunicação, avaliar e resolver problemas. 

Para os educadores desta unidade escolar avaliar é estimular a 

capacidade de conhecer o novo, de transformar o aluno em agente, dentro de um 

processo, onde ele na verdade perceba que, é ele é a peça mais importante deste 

contexto, pois qual é o objetivo final e principal deste  processo educacional, senão 

formar cidadãos conscientes e autônomos. 

A avaliação formativa é um processo onde se acredita, que aluno 

conquiste e adquira conhecimento ao longo do processo de aprendizagem e que vai  

reestruturando seus métodos de aprendizagem à medida que executa essas 

atividades. 

Tudo isso faz parte de um processo dinâmico, onde as atividades, o 

desempenho do professor e dos alunos, estão em constante avaliação e com que 

norteará as mudanças necessárias para que se alcance os objetivos traçados. O 

propósito principal é tornar o processo de ensino e aprendizagem mais produtivo, e 

consequentemente se transformar em um fator de inclusão social. 

Outros momentos também são importantes em termos de avaliação, as 

reuniões periódicas com os educadores, o momento do conselho de classe ao final 

de cada bimestre ou em momentos pontuais. 

Essa unidade de ensino sempre pautou em participar das avaliações em 

rede e institucional, por acreditar que esses instrumentos enriquecem cada vez mais 

o trabalho coletivo. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

A organização dos conteúdos curriculares sempre é realizada no início de 

cada ano letivo, tendo por base o Currículo em Movimento, mas o grupo de 

professores, coordenação e equipe gestora busca também inserir nesse contexto os 

conteúdos próprios da comunidade atendida por essa unidade de ensino. 

Os projetos desenvolvidos na Escola Classe Itapeti contemplam e 

abrangem a interdisciplinaridade, estabelece uma relação da teoria com a prática de 

forma contextualizada, bem como atende os temas transversais. 

 

PROJETO ESPECÍFICO: 

 

PROEITI - Programa de Educação Integral em Tempo Integral 

 

Para o ano de 2019 está previsto o início do PROEITI - Programa de 

Educação Integral em Tempo Integral. 

 

Justificativa: 

 

Inicialmente, é necessário definir o que entendemos por Educação 

Integral, pois essa não pode ser simplesmente como uma ampliação do tempo de 

permanência do aluno na escola. Apesar de ser um fator fundamental para a 

melhoria na qualidade da educação, outras dimensões devem ser levadas em conta: 

espaço físico, articulação entre diferentes saberes, relação escola/comunidade, 

formação continuada para educadores e outros, qualidade do transporte 

disponibilizado, oferta de merenda escolar e outros. 

A Escola Classe Itapeti entende que diante das oportunidades que 

emergem do projeto, a clientela será beneficiada desde que sejam cumpridos os 

requisitos facilitadores que embasam a atual proposta de governo. 
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Objetivo Geral: 

 

 Implantar e executar a Educação Integral com duração de 10 horas diárias, 

por 5 dias úteis semanais para o total de alunos matriculados de modo a: 

promover a implantação de tempos e oportunidades educacionais, contribuir 

para a elevação dos índices de aprendizagem, promover a integração entre 

comunidade e escola, garantindo a redução da evasão escolar. 

 

Período de Realização: 

 

A implantação ocorrerá durante o ano letivo de 2019, sendo obrigatória 

sua manutenção nos anos seguintes. 

 

Procedimentos: 

 

A implantação da Educação Integral apoia-se em três bases: pedagógica 

(interdisciplinaridade), operacional (ações facilitadoras para que pedagógico seja 

promovido) e funcional (organização dos espaços). Uma escola de Educação 

Integral em tempo integral destitui a divisão em turnos, onde todas as atividades são 

entendidas como educativas e curriculares. 

Mais do que tudo isso, é preciso que tal ação possa tornar exitosa a 

progressão do estudante no sistema de ensino. E ainda, requer um aumento 

quantitativo e qualitativo, considerando o aumento do tempo de permanência da 

escola e melhorias na qualidade de ensino. 

 

Recursos: 

 

Professores da base comum, professores de Educação Física, jovens 

educadores, recursos audiovisuais, recursos financeiros, novas tecnologias, livros, 

passeios, transporte, parcerias, materiais esportivos, espaços físicos, etc. 
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Avaliação: 

 

Por tratar-se de um projeto importantíssimo para a clientela atendida, a 

avaliação tem caráter periódico envolvendo todas as instâncias. 

 

“CONHECENDO MELHOR O BRASIL” 

 

Durante a semana pedagógica de 2019 ficou decidido que todos os 

nossos projetos pequenos e maiores, seriam inseridos em um projeto ainda maior, 

para dar praticidade e objetividade ao desenvolvimento pedagógico da unidade de 

ensino. 

Este ano letivo iniciou com o tema “Água”, dando ênfase ao combate à 

Dengue. Durante todo o 1º bimestre os professores planejarão as suas atividades 

buscando esclarecer da melhor forma possível sobre o consumo e a economia da 

água. Em anos anteriores, todas as cidades satélites de Brasília passaram por 

racionamento de água devido à escassez nos grandes reservatórios: Descoberto e 

Santa Maria. Na zona rural mais afastada dos grandes centros, as famílias não 

perceberam tanto essa escassez, mas a escola tem conscientizado todos os alunos 

e suas respectivas famílias sobre esse momento. 

 

Projeto Acolhida e Higiene, com ênfase para Zika, Dengue e Chikungunya 

 

O projeto Acolhida e Higiene faz a abertura do ano letivo, pois é um 

momento de extrema importância para as crianças, familiares e educadores, é um 

período de adaptação, integração e socialização. A criança neste período encontra 

dificuldades, apresentando-se muitas vezes insegura no novo ambiente por não ter 

ao seu lado seus familiares. A família, por sua vez, sente-se insegura em deixar a 

criança com outras pessoas que não são do seu convívio. 

Desta forma, sente-se a necessidade de organizar espaços agradáveis, 

aconchegantes, proporcionando um atendimento especial, tanto para a criança 

como para a família, demonstrando segurança, para que ambos sintam-se bem e 

permaneçam na Escola Classe Itapeti com alegria, pois, os primeiros dias de aula 

podem refletir tanto no sucesso quanto nas dificuldades de relacionamento e 

aprendizagem. 
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Em 2019 será trabalhado desde os primeiros dias, como evitar que o 

mosquito da Dengue prolifere nas comunidades atendidas por essa escola; portanto, 

foram realizadas ecoauditorias, seminários, palestras e tantos outros momentos que 

demonstraram aos alunos como proceder na prevenção da Dengue, Zika e 

Chikungunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Acolhida e Higiene, com ênfase para Zika, Dengue e Chikungunya 

 

 

Projeto Acolhida e Higiene, com ênfase para o uso sustentável da Água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Acolhida e Higiene, com ênfase para o uso sustentável da Água. 
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Projeto Acolhida e Higiene, com ênfase para o uso sustentável da Água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Acolhida e Higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Acolhida e Higiene 

 

 

Projeto Consciência Negra 

 

O Projeto Consciência Negra inicia a sua execução ainda no primeiro 

bimestre, produzindo discussões, conversando em momentos pontuais com os 

alunos sobre este tema, para que todos tenham uma convivência agradável e 

prazerosa dentro do ambiente escolar, bem como fora dele. 

O conteúdo foco é a educação voltada para consciência da importância 

do negro para a constituição e identidade da nação brasileira e principalmente, do 
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respeito à diversidade humana e a abominação do racismo e do preconceito, 

desenvolvido por meio de um processo educativo do debate, do entorno, buscando 

nas nossas próprias raízes a herança biológica e/ou cultural trazida pela influência 

africana. 

Este projeto tem a sua culminância no mês de novembro, mas é 

trabalhado até o último dia de aula, para que o aluno perceba a grande importância 

desse tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto destacada do Projeto Consciência Negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto destacada do Projeto Consciência Negra 
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Foto destacada do Projeto Consciência Negra 

 

Projetos de Leitura: 

PASSAPORTE DA LEITURA 

Querido(a) Educando(a) 

Em um livro de histórias você pode encontrar aventura, alegria, 

tristeza, fantasia e muito mais... 

O Passaporte da Leitura é um documento pessoal que você, 

aluno(a) da Escola Classe Itapeti, tem para viajar no mundo dos livros.  

Nele você pode anotar e comentar todos os livros que ler, registrar 

as histórias de que mais gostou, criar personagens, músicas, poesias e 

tudo que sua imaginação permitir... 

Leia muitos livros e aproveite esses momentos para viver tudo que 

uma boa leitura possa lhe oferecer. Faça do seu Passaporte da Leitura 

seu grande companheiro de todas as sextas-feiras. 

Escolha o livro que você vai ler e depois relate de forma bem legal 

o que mais você gostou e aproveite para criar um lindo desenho para 

cada livrinho que você levar. Vai ser muito divertido! Lembre-se de 

cuidar e deixá-lo sempre limpinho, a escrita deve ser feita com muito 

capricho para que o seu Passaporte esteja um Show de registros. 
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Um grande abraço, 

Da educadora Michelle. 

 

 

 

 

 

Passaporte da leitura 

 

Nº do livro:________                                                           ____/____/_____ 

Nome do livro:______________________________________________________ 

Autor(a):__________________________________________________________ 

Ilustrador(a):_______________________________________________________ 

Editora:___________________________________________________________ 

Personagem(ns) principais(is): 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Registre aqui o que mais chamou a sua atenção sobre o livro: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

“A IMPORTÂNCIA DE LER” 

Autora: Professora Michelle Martins Silva 

 

Cantinho do desenho 
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1. JUSTIFICATIVA 

 Percebemos que com os novos atrativos que o mundo moderno oferece as 

nossas crianças, as mesmas vêm afastando-se cada vez mais dos livros e do ato de 

ler. Objetos como computadores, videogames, TVs, brinquedos sofisticados, ou a 

própria falta de estímulo para o contato com os livros, fazem com que o acesso 

venha ficando cada vez mais restrito para a leitura no núcleo familiar e na vida da 

criança. Isso tem ocasionado pouco interesse para leitura e nos trás dificuldades 

marcantes no âmbito escolar, tais como: vocabulário precário, reduzido e informal, 

dificuldade de compreensão, erros ortográficos, poucas produções significativas dos 

alunos e conhecimentos restritos aos conteúdos escolares. 

 Com tudo isso, faz-se necessário que o educador busque resgatar o valor da 

leitura, proporcionando que ele vire um ato de prazer e requisito para emancipação 

social e promoção da cidadania.  

 A leitura nunca se fez tão necessária na vida escolar de uma criança, pois 

através dela a criança consegue se transportar para o desconhecido, explorá-lo, 

decifrar os sentimentos e emoções que a cercam e acrescentar vida ao sabor da 

existência e da imaginação. Com isso a criança pode então, vivenciar experiências 

que propiciem e solidifiquem os conhecimentos significativos de seu processo de 

aprendizagem.  

 Neste sentido pensamos em criar o Projeto de Leitura de nossa instituição de 

ensino, juntamente com professores e equipe pedagógica, para propiciar aos nossos 

educandos momentos que possam despertar neles o gosto pela leitura, o amor pelo 

livro e a consciência da importância de se adquirir o hábito de ler. O aluno deve 

perceber que a leitura é o instrumento chave para alcançar as competências 

necessárias a uma vida de qualidade, produtiva e com realização. 

 Sabemos que é necessário criar na criança o hábito de leitura. Sem ler, a 

criança, quando se tornar adulta, não saberá pesquisar, resumir, resgatar a ideia 

principal do texto, analisar, criticar, julgar e posicionar-se, tornando-a assim, refém 

de algo que poderia ter sido sanado desde o começo de sua infância. Com isso vem 

a nossa certeza que este projeto contará com o apoio de todos da equipe escolar, 
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para que assim o aluno possa ter o domínio sobre a língua oral e escrita, tendo em 

vista sua autonomia e participação social. 

 Contudo, estimulando a leitura cada vez mais, faremos com que nossos 

alunos compreendam melhor o que estão aprendendo na escola, nos livros e o que 

acontece no mundo em geral, entregando a eles um horizonte totalmente novo.  

2. OBJETIVOS 

 

 Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do 

aluno; 

 Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de 

formas ortográficas; 

 Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola, buscando 

efetivar, enquanto processo a leitura e a escrita. 

 Estimular o desejo de novas leituras; 

 Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; 

 Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens;  

 Proporcionar ao indivíduo através da leitura, a oportunidade de alargamento 

dos horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e 

emancipadora. 

 Estimular muito a criatividade. 

 Criar um novo mundo pelo prazer da leitura 

 

3. METODOLOGIA: 

PLANO DE AÇÃO  

 Iniciar o dia da leitura na escola, através de algumas ações de motivação 

sobre a importância da leitura, tais como histórias, filmes e relatos.  

 O cronograma para o dia de leitura será pré-definido pela professora e 

repassado aos alunos, ocorrendo assim semanalmente. Os alunos serão 

incentivados a criarem através dos relatos escritos de sua vivência para com o 

projeto. Os alunos, através do incentivo da professora da disciplina de Português, 

participarão de um concurso de produções com o tema: “A Importância do Ato de 
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Ler”, da seguinte forma: premiação para as três melhores produções e os três 

melhores desenhos. Serão também confeccionadas pelos alunos, durante as aulas 

de Artes, ilustrações de frases para divulgar o projeto de leitura pelas dependências 

da Escola.  

 Esse projeto visa trabalhar também o cuidado e a responsabilidade de cada 

criança, pois ele se dará da seguinte forma: a cada final de semana a criança levará 

um livro de sua escolha para casa e relatará através da escrita e de um desenho em 

um caderno que será montado para o próprio projeto e entregue para cada criança. 

E para a volta do livro será relatado sempre à leitura de forma menos cansativa só 

para o percebimento e interesse que cada criança adquiriu para com o mesmo.  

 Todavia, teremos dentro do projeto de leitura outro sequencial montado, no 

qual a criança será sorteada uma vez por semana para levar uma caixa para casa 

sem saber o que está dentro da mesmae criar em outro caderno uma história que a 

envolva com seu imaginário de forma que a curiosidade, a criatividade, o sonho, o 

prazer vá além de um livro.  Assim, será trabalhado de duas formas, com os livros 

semanais e com a caixa, para que o lúdico não se perca e cada vez mais a criança 

se torne interessada por esse mundo encantado da leitura. No final do projeto sairá 

um pássaro da caixa, do qual veio do mundo mágico e passou o ano todos 

observando cada um deles. Todavia acontecerá todo um processo de criatividade e 

imaginação no dia a dia deles.  

4. RECURSOS 

  Recursos materiais: livros, revistas, jornais, filmes, um aquário, um 

peixe, um caderno com relatos da leitura semanal e um caderno para o que for 

sorteado por semana. 

 

5. CRONOGRAMA 

 O Projeto de Leitura acontecerá a partir de abril e finalizará em novembro, 

sendo uma aula de leitura semanal, sempre intercalada para que não seja interferido 

nas disciplinas, bem como em seus conteúdos.  
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 O concurso acontecerá no mês de outubro durante as aulas, e os melhores 

trabalhos serão premiados com livros. 

REFERÊNCIAS 

 FREIRE, P. A importância do ato de ler. 41ª Ed, São Paulo: Cortez, 2001. 

 KLEIMAN, C. Oficina de Leitura. São Paulo: Martins Fontes, 1994.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto do Projeto “A Importância de Ler” 

 

Projeto de Leitura: Caixa Mágica 

Autora: Michelle Martins Silva. 

Duração: 22 finais de semana (podendo ser readaptado). 

Série: 4º ano matutino. 

Apresentação 

 A “Caixa Mágica” é uma ação lúdica, que nasceu do desejo de fazer com que 

os alunos possam sonhar com um mundo melhor, cheio de paz, amor, esperança e 

o mais importante, onde as coisas impossíveis possam acontecer tais como: voar, 

falar com os animais, andar sobre as águas, passar dentro do arco-íris e achar o baú 

encantado, dentre outros sonhos imaginários que os alunos possuem.  
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 A caixa veio desse mundo mágico para trazer a todos os alunos o direito de 

continuarem sonhando e é claro, fazer com que os mesmos mudem seu 

comportamento diante da socialização, obediência, educação, respeito, seja em 

casa ou na escola. Assim, a nossa “Caixa Mágica” sempre estará incentivando e 

motivando os alunos a fazerem o que é certo, pois neste mundo mágico tudo que é 

bom acontece.  

Justificativa 

 A ludicidade é um momento de suma importância na vida de uma criança. 

Fazer com que a mesma não vivencie tais prazeres, faz com que ela deixe de lado 

suas habilidades, pensamentos, emoções, movimentos e outras partes que a própria 

criança desconhecia. Logo, o Projeto “Caixa Mágica” proporcionará e resgatará ao 

mesmo tempo, momentos de sonhos aonde a imaginação e a vontade de que os 

acontecimentos sejam reais se tornem inesquecíveis para o aluno.  

Objetivos 

 Proporcionar momentos de ludicidade na vida do aluno; 

 Respeito e cuidado; 

 Explorar a imaginação; 

 Criar desenhos; 

 Expressar sensações, sentimentos e pensamentos; 

 Brincar; 

 Interessar-se e demonstrar curiosidades pelo mundo mágico e o mundo real; 

 Estabelecer relações entre o meio ambiente; 

Metodologia 

 Uma caixa encantada contendo os seguintes itens: 

1- Caixa 

2- Um caderno  

A descoberta do que há dentro da caixa só será feita em novembro. 

 Esta caixa será entregue ao aluno por forma de sorteio. O mesmo irá passar 

de 2 a 3 noites com a “Caixa”, onde a mesma estará observando o comportamento 
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de todos os alunos. É preciso que os responsáveis estejam bastante dedicados para 

esse projeto, pois serão usadas de 2 a 3 folhas por aluno, onde com a participação 

dos familiares irão descrever na primeira e segunda folha como foi o final de semana 

com a “Caixa”, o que fez de diferente, se o motivou, se ele sonhou, ou seja, falar 

sobre esse momento do aluno com o Mundo Mágico e na terceira folha o aluno deve 

ilustrar com um lindo desenho o que acha que está dentro da caixa. Só peço para 

que a criatividade seja feita com muito amor e carinho.  

Querido Aluno 

 Iremos desenvolver o nosso Projeto “Caixa Mágica” durante os finais de 

semana e durante a semana em alguns momentos, e para que tudo aconteça com 

muito sucesso serão necessários alguns cuidados: 

 Não sujar e nem estragar a caixa; 

 Não amassar ou rasgar o caderno;  

 Usar somente as páginas definidas pela professora;  

 Não esquecer a caixa, pois cada criança terá o seu momento de levá-la; 

 Os responsáveis auxiliarão os alunos com muito capricho e responsabilidade; 

 Cuidar para que os irmãozinhos, primos ou amigos não estraguem a caixa e o 

caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto do projeto de leitura: Caixa Mágica 
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PROJETO TOM MAIOR 

Autora: Michelle Martins Silva. 

Duração: Durante o ano letivo  

Série: 1º ano  

 

APRESENTAÇÃO 

Este livro é parte de um projeto musical TOM MAIOR que será realizado 

durante o anoletivo pelas crianças do 1º ano da Escola Classe Itapeti, Paranoá-DF.  

Durante o projeto a linguagem oral e musical será privilegiada em todas as 

disciplinas, pois a música é excelente agente de desenvolvimento do equilíbrio, da 

autoestima e do autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social. 

Assim, nossas crianças do 1° ano criarão sons, cantarão, brincarão e produzirão 

este livro, pois a música é um mundo maravilhoso que pode ser cada vez mais 

explorado por nós. Um mundo infinito no qual você poderá brincar sempre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de leitura “Mundo Encantado e Tom Maior” 
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JUSTIFICATIVA 

Dividiremos o projeto por semanas e a cada semana que acontecer, será 

dedicado uma música, onde será trabalhada: a letra; a oralidade; o ritmo, 

sentimentos envolvidos pela mesma; dramatizações sobre as cantigas de roda; 

aprofundamento no autor escolhido “Vinicius de Moraes”, tudo sobre a vida do 

poeta; apresentação das músicas para os colegas cantando; envolvimento com as 

letras do alfabeto; cores; criatividade e imaginação; construção do que a letra fala. 

OBJETIVOS 

 Propiciar momentos lúdicos; 

 Trabalhar a oralidade; 

 Instigar a imaginação e criatividade; 

 Desenvolver o conhecimento pelas as letras;  

 Conhecer o alfabeto de forma prazerosa; 

 Conhecer autores;  

 Desenvolver a escrita brincando;  

 Confeccionar conforme a música;  

 

METODOLOGIA 

Para que cada descoberta seja inesquecível e marcante no 1º ano, as 

crianças aprenderão brincando através das canções, das dramatizações, 

brincadeiras de roda, fantoches, canto, recursos audiovisuais, leitura coletiva de 

imagens, produção artística e muitos outros. 

Dedico esse livro aos meus pequenos autores para que os mesmos possam 

propiciar momentos de felicidades e descoberta para toda a família. 

Professora Michelle Martins Silva  
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Musicas a serem trabalhadas são:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projeto de leitura “Mundo Encantado e Tom Maior” 

 

 

Boi, Boi, Boi 

Sapo Cururu 

Boa Noite 

Estrelinha 

O Cravo 

A Linda Rosa 

Escravos de Jó  

Samba Lê-Lê 

Dona Aranha  

Borboletinha 

Coelhinho da Páscoa 

Elefante  

A foca  

Galinha do Vizinho  

Jacaré  

Seu lobato Indiozinhos 

Pintinho amarelinho 

Peixe Vivo 

O sapo não lava o pé 

Era uma vez(Toquinho) 

O avião (Toquinho) 
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Projeto Mundo Encantado 

(O mundo de Bidu) 

Autora: Michelle Martins Silva. 

Duração: 19 finais de semana (Os alunos levarão atividades para o final de semana 

com a família). 

Série: 1º ano  

Apresentação 

 O Projeto Mundo Encantado é uma ação lúdica, que nasceu do desejo de 

fazer com que as crianças possam sonhar com um mundo melhor, cheio de paz, 

amor, esperança e o mais importante, onde as coisas impossíveis possam acontecer 

tais como: voar, falar com os animais, andar sobre as águas, passar dentro do arco-

íris e achar o baú encantado, dentre outros sonhos imaginários que as crianças 

possuem.  

 O Bidu veio desse mundo encantado para trazer a todas as crianças o direito 

de continuarem sonhando e é claro, fazer com que as mesmas mudem seu 

comportamento diante da socialização, obediência, educação, respeito, seja em 

casa ou na escola. Assim, o nosso amigo Bidu sempre estará incentivando e 

motivando as crianças a fazerem o que é certo, pois neste mundo encantado tudo 

que é bom acontece.  
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Projeto de leitura “Mundo Encantado e Tom Maior” 

Justificativa 

 A ludicidade é um momento de suma importância na vida de uma criança. 

Fazer com que a mesma não vivencie tais prazeres, faz com que ela deixe de lado 

suas habilidades, pensamentos, emoções, movimentos e outras partes que a própria 

criança desconhecia. Logo, o Projeto Caixa Mágica proporcionará e resgatará ao 

mesmo tempo, momentos de sonhos aonde a imaginação e a vontade de que os 

acontecimentos sejam reais se tornem inesquecíveis para a criança.  

 

Objetivos 

 Proporcionar momentos de ludicidade na vida da criança; 

 Respeito e cuidado; 

 Explorar a imaginação; 

 Criar desenhos; 

 Expressar sensações, sentimentos e pensamentos; 

 Brincar; 

 Interessar-se e demonstrar curiosidades pelo mundo mágico e o mundo real; 

 Estabelecer relações entre o meio ambiente; 

 Trabalhar responsabilidades; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de leitura “Mundo Encantado e Tom Maior” 
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Metodologia 

 Uma Sacola enfeitada contendo os seguintes itens: 

1 Urso (Bidu); 1 caderno para registro. 

 Está sacola será entregue ao aluno por forma de sorteio. A criança irá passar 

3 noites com o Bidu, onde o mesmo estará observando o comportamento de todas 

as crianças. É preciso que os responsáveis estejam bastante dedicados para esse 

projeto, pois serão usadas 2 folhas por criança, onde os adultos deverão descrever 

na primeira folha como a criança reagiu, o que fez de diferente, se a motivou, se ela 

sonhou, ou seja, falar sobre esse momento dela com o Bidu e sobre os cuidados e 

responsabilidade que tiveram com ele, na segunda folha a criança deve ilustrar com 

um lindo desenho o seu dia com o Bidu. Os responsáveis que quiserem usar fotos 

ou quaisquer tipos de materiais podem ficar a vontade. Só peço para que a 

criatividade seja feita com a criança. Se for necessário que a criança relate como foi 

e o adulto só complete com a sua opinião também e escreva, será de grande valia.  

 

Querida Criança 

 Iremos desenvolver o nosso Projeto “Mundo Encantado” durante os finais de 

semana, e para que tudo aconteça com muito sucesso serão necessários alguns 

cuidados: 

 Não sujar e nem rasgar a sacola; 

 Não amassar ou rasgar o caderno;  

 Usar somente as páginas definidas pela professora;  

 Não esquecer a sacola, pois cada criança terá o seu momento de levá-la; 

 Os responsáveis auxiliarão as crianças com muito capricho e 

responsabilidade; 

 Não estragar, rasgar ou sujar o Bidu. 

 Cuidar para que os irmãozinhos, primos ou amigos não estraguem a sacola 

nem o Bidu. 
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Projeto de leitura “Mundo Encantado e Tom Maior” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de leitura “Mundo Encantado e Tom Maior” 
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ESCOLA CLASSE ITAPETI 

 

PROJETO “LEITURA EM FAMÍLIA” 

 

OBJETIVOS: 

 Incentivar a leitura; 

 Conscientizar os pais da importância da leitura; 

 Melhorar a oralidade e a escrita; 

 Estimular a criatividade; 

 Reconhecer os vários tipos de gêneros textuais; 

 Reescrever as histórias lidas. 

 

CRONOGRAMA: 

O projeto foi desenvolvido durante o ano. 

 

PÚBLICO ALVO: 

Serão contemplados com este projeto todos os alunos do 3º ano do 

Ensino Fundamental. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

 Humanos: professores, alunos e pais. 

 Materiais: livros de literatura infantil e juvenis, bem como caderno 

para registro das anotações. 

 

 

 

 

mailto:escolaclasseitapeti@hotmail.com


42 
 

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade” 

Escola Classe Itapeti 
DF-100, Km 37, Núcleo Rural Itapeti, Cep: 71.570-000 - Paranoá – DF 

e-mail:escolaclasseitapeti@hotmail.com / Telefone: 3506-2064 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEITURA e PREENCHIMENTO DA FICHA: 
 Você deve ler o livro quantas vezes achar necessário; 

 Compreenda bem a história; 

 Em seguida, você irá responder a ficha de leitura que se encontra nesse 

caderno; 

 Antes de escrever, conte a história para sua família; 

 No dia seguinte, deverá contar um pouco da história para os seus colegas; 

 Lembre-se de trazer o caderno com a ficha devidamente preenchida de 

volta para a escola, pois outra criança o levará para casa. 

 

RESPONDA: 
 

 

1. Você gostou da história? Explique: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Você leu sozinho ou alguém acompanhou a leitura com você? Quem? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3. Você convidou alguém da sua família para ler com você? 

(    ) sim   (    ) não 

 

4. Você gostaria de ler outro livro? Qual? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Parabéns pela leitura. 

 Que ela tenha proporcionado momentos agradáveis!!! 
 

 

 

 

 

Prof. Daniel Teixeira Barbosa 
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RECOMENDAÇÃO: 
 
 

Ah, como é importante para a formação de qualquer 

criança ouvir e ler muitas e muitas histórias... 

Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor 

e ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 

descobertas e compreensão do mundo. 

Embora vivamos em plena era da imagem e do som, 

o LIVRO continua a ser o instrumento ideal no processo educativo. 

 

ORIENTAÇÕES: 
 

Caros pais e queridos aluna(o)s: 

Para o bom uso do livro e do caderno de registro é importante que 

tomem os devidos cuidados: 
 

 Cuidem bem do livro e do caderno de registro, use-os com mãos 

sempre limpas; 

 A história deve ser lida pela criança e por todos os membros da 

família; 

 O momento da leitura deve ser de prazer e pode ser compartilhado 

com toda família. Prepare o ambiente, organize a mesa, desligue os 

aparelhos sonoros e visuais. faça desse instante um momento 

inesquecível. 

 Caros pais, vocês são nossos parceiros no sucesso desse projeto e no 

processo de ensino e aprendizagem dos seus filho(a)s. 
 

Muito obrigado(a) pela indispensável participação. 
 

B o al e i t u r a ! ! ! 
 

 

 

Professor(a): Daniel Teixeira Barbosa 
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FICHA LITERÁRIA 

Aluno(a): ___________________________________ Data: ___/___/___. 

Nome do livro: _______________________________________________ 

Autor(a) do livro: _____________________________________________ 

Editora: ____________________________________________________ 

Quantos personagens têm a história? ______________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Personagem principal: __________________________________________ 

Onde acontece a história? ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Faça um desenho que represente a história: 
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Agora escreva o que você entendeu sobre a história: 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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ESCOLA CLASSE ITAPETI 

PROFESSORA: EDUARDO TEODORO e LIZIANE SILVA VIEIRA 

TURMAS: 4º e 5º ANOS 

PROJETO DE INCENTIVO À LEITURA 

“Vivendo aventuras 

pelo mundo da leitura” 

APRESENTAÇÃO  

Este Projeto de Incentivo à Leitura "Vivendo aventuras pelo mundo da 
leitura", será desenvolvido na unidade de ensino Escola Classe Itapeti, localizada na 
zona rural do Paranoá - DF, com as turmas do 4º e 5º Anos. Visando o 
desenvolvimento do educando e o incentivo à leitura. 
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JUSTIFICATIVA 

Sabendo que o aluno tem pouco contato com a leitura em seu ambiente 
familiar, apresentando na escola, dificuldades de aprendizagem decorrentes dessa 
carência, faz-se, então, necessário a realização de um trabalho que desperte o 
gosto e o hábito da leitura, condição indispensável ao desenvolvimento social e à 
realização individual do educando. 

OBJETIVOS 

 Promover a leitura no âmbito escolar, visando a formação do caráter no 
educando, a melhor qualidade ensino aprendizagem e o desenvolvimento 
sociocultural. 

 Acrescentar ao cotidiano escolar a prática da leitura do livro como uma das 
prioridades no processo de aprendizagem;  

 Exercitar a leitura como prática democrática, fundamental na formação do 
senso crítico e da cidadania; 

 Enriquecer o conteúdo interdisciplinar, visando o aprendizado global;  

 Desenvolver as habilidades linguísticas: falar, escutar, ler e escrever; 

 Contribuir para a formação de leitores autônomos e competentes;  

 Propor atividades em que os alunos tenham que criar, perguntar, prever, 
recapitular, opinar, resumir, comparar opiniões, confrontar, analisar... 

CRONOGRAMA 

O projeto será desenvolvido durante todo o ano. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Humanos: Professores, alunos e pais. 

Materiais: Livros de literatura infantil e juvenil, bem como caderno para registro das 
anotações.  

Apresentação do Projeto de Leitura "Minha Escola Lê" aos envolvidos: diretores, 
professores, coordenadores pedagógicos. 

Roda de leitura: leitura de capítulos, passagens ou comentários para 
compartilhamento com os colegas;  

Desenvolvimento de atividades a partir do título lido: dramatizações, palestras, 
exposições, reescrita, ilustrações, história em quadrinhos, tirinhas, contos, entre 
outras. 

CULMINÂNCIA 
 

Será realizado após todos os alunos levarem para casa o livro e o caderno. Em Sala 
de aula haverá um roda onde o aluno irá fazer comentários e contextualizações 
sobre o livro escolhido. 

Unidade de Ensino: 
ESCOLA CLASSE ITAPETI 
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FOTO TURMA 

 

 

 

 

Projeto de leitura “Vivendo aventuras pelo mundo da leitura” 

 

DESENVOLVIMENTO 

Antes de iniciar o projeto, os alunos juntamente com a professora 
confeccionarão uma bolsa feita em TNT e EVA, com o nome de cada aluno. O livro 
escolhido pelo aluno será levado para casa a cada quinze dias na bolsa 
confeccionada. Uma semana após a aquisição dos livros, serão feitas algumas 
atividades (anexos) levando em consideração a interpretação do aluno, a ortografia, 
leitura, oralidade e criatividade.  

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

A avaliação do Projeto se dará de forma direta pelo professor durante o seu 
desenvolvimento em cada turma trabalhada; O coordenador acompanhará as ações 
avaliativas junto ao professor. 

 

 

 

 

 

 

Projeto de leitura “Vivendo aventuras pelo mundo da leitura” 
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ESCOLA CLASSE ITAPETI 

 

PROJETO “MINHAS PRIMEIRAS LEITURAS...” 
 

OBJETIVOS: 

 Incentivar a leitura; 

 Conscientizar os pais da importância da leitura; 

 Estimular a criatividade; 

 

CRONOGRAMA: 

O projeto foi desenvolvido durante o ano. 

 

PÚBLICO ALVO: 

Serão contemplados com este projeto os alunos do 1º Ano do Ensino 

Fundamental. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

 Humanos: professores, alunos e pais. 

 Materiais: livros de literatura infantil, bem como caderno para 

registro das anotações. 
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DESENVOLVIMENTO: 

O caderno de registro e o livro de literatura serão enviados para a 

casa da criança, e esta juntamente com o responsável farão a atividade 

proposta. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: 

Unidade de ensino: 

ESCOLA CLASSE ITAPETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projeto: “MINHAS PRIMEIRAS LEITURAS...” 

Pensamento: “Um país de faz com homens e livros”. (Monteiro Lobato) 

Professor(a):  

Turma: 1º Ano 

 

 

 

 

Foto da turma 
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ORIENTAÇÕES: 
 

 

 

 

Caros pais e querido(a)s aluna(o)s: 

Para o bom uso do livro e do caderno de registro é importante que 

tomem os devidos cuidados: 
 

 Cuidem bem do livro e do caderno de registro, use-os com mãos 

sempre limpas; 

 A história deve ser lida pelos pais; 

 Incentive a criança a realizar as atividades sozinha, apenas oriente-a; 

 O momento da leitura deve ser de prazer e pode ser compartilhado 

com toda família. Prepare o ambiente, organize a mesa, desligue os 

aparelhos sonoros e visuais. Faça desse instante um momento 

inesquecível. 

 Caros pais, vocês são nossos parceiros no sucesso desse projeto e no 

processo de ensino e aprendizagem dos seus filho(a)s. 
 

Muito obrigado(a) pela indispensável participação. 
 

B o al e i t u r a ! ! ! 
 

 

Professor(a): _______________________ 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora 

Escola Classe Itapeti 

 

 

 

mailto:escolaclasseitapeti@hotmail.com


52 
 

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade” 

Escola Classe Itapeti 
DF-100, Km 37, Núcleo Rural Itapeti, Cep: 71.570-000 - Paranoá – DF 

e-mail:escolaclasseitapeti@hotmail.com / Telefone: 3506-2064 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA LITERÁRIA 

Aluno(a): ___________________________________ Data: ___/___/___. 

Nome do livro: _______________________________________________ 

Autor(a) do livro: _____________________________________________ 

 

Faça um desenho que represente a história: 
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Projeto Reforço Escolar e Reagrupamento 

 

Outros dois projetos também iniciam ainda no primeiro bimestre e se 

estende por todo ano letivo, são eles: Projeto Reforço Escolar, onde o aluno passa o 

dia inteiro na escola tendo atendimento individualizado no turno contrário com o seu 

professor. E outro projeto é o REAGRUPAMENTO que se inicia ainda no primeiro 

mês de aula, onde a escola divide as turmas em grupos e alunos de turmas 

diferentes passam a compor um grupo que é atendido por um professor que tenha 

afinidade com o grau de dificuldade daquele número de alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 
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Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 
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Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 
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Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 
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Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 
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Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas dos Projetos: Reforço Escolar e Reagrupamento 
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Projeto Folclore 

O Projeto Folclore tem por objetivo levar os alunos a resgatar, vivenciar e 

valorizar as manifestações da cultura popular brasileira, conhecendo a importância 

do folclore para a comunidade. 

As atividades serão desenvolvidas de forma individual e coletiva com a 

interação professor e aluno em sala de aula. Os alunos pesquisarão manifestações 

da cultura popular brasileira analisando cada uma delas. Os mesmos ainda criarão 

desenhos que possam ilustrar os textos (parlendas, trava-línguas, 

contos)trabalhados em sala e referentes ao tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto destacada do Projeto Folclore 

Projeto Hora Cívica 

 

Hora Cívica é o nome dado ao projeto que visa resgatar o amor e o respeito 

pelos símbolos nacionais e possibilitar ao educando uma formação integral, 

resgatando valores, encaminhando-o para a construção de um mundo melhor e mais 

justo. 

O aluno cívico é aquele que, consciente e voluntariamente cumpre seus 

deveres e zela pela integridade de seus direitos. Para tanto, faz-se necessário 

promover entre os educandos situações que favoreçam atitudes de cooperação, 

participação, responsabilidade e companheirismo, levando-os ao pleno 

desenvolvimento da cidadania. 

A hora cívica será um momento de reflexão e participação, oportunizando a 

todos expressar ideias, sentimentos, adotando atitudes que visam resgatar valores 

como o respeito e a tolerância. 

No ano de 2015, dentro do Projeto Hora Cívica, os alunos do 4º e 5º Anos 

realizaram uma visita à Procuradoria Geral da República. O programa promove 
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visitas guiadas ao complexo da PGR, destinadas a estudantes do Ensino 

Fundamental (4º e 5º Anos) e do Ensino Médio, do Distrito Federal e entorno, nas 

quais são exploradas temáticas inerentes à atuação do Ministério Público Federal 

(MPF) e pertinentes ao currículo escolar (temas transversais), tais como: ética, 

direitos humanos, meio ambiente, diversidade cultural e cidadania. 

Antes de entrar de férias, o programa MPF Escola Cidadã recebeu, no dia 

30 de junho, a última visita do primeiro semestre de 2015. Quase 40 alunos da 

Escola Classe Itapeti, localizada na zona rural do Paranoá (DF), chegaram animados 

para conhecer a sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília. 

Na volta inicial pelos prédios, os pequenos visitantes ouviram noções de 

cidadania e ficaram admirados com a estrutura de concreto em forma de estrela que 

faz a sustentação de um dos blocos. O roteiro seguiu passando pelo Auditório JK, 

com direito a várias fotos e explicações sobre a atuação do MPF. 

Depois da sensação divertida de andar no elevador, os alunos foram 

recebidos com um lanche no Memorial do MPF. No mesmo local, viram de perto a 

maquete da PGR, conversaram sobre o tema corrupção e assistiram a um vídeo da 

Turminha. 

E foi nesse momento que uma surpresa fez a alegria de todos: os bonecos 

da Malu e da Marissa apareceram para animar ainda mais a visita. As personagens 

da Turminha foram recebidas com muito carinho pelos alunos e professores, que 

fizeram questão de registrar o encontro com muitas fotos. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fotos destacadas do Projeto Hora Cívica / 
Visita à Procuradoria Geral da República 
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Foto destacada do Projeto Hora Cívica 

 

O Projeto Hora Cívica em 2017 teve a sua culminância com a visita ao 

STF - Supremo Tribunal Federal, onde os alunos tiveram a oportunidade em 

participar da exposição do artista Waldomiro de Deus, bem como conhecer um 

pouco da história do Poder Judiciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Visita ao STF - Supremo Tribunal Federal / Projeto Hora Cívica 
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Visita ao STF - Supremo Tribunal Federal / Projeto Hora Cívica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita ao STF - Supremo Tribunal Federal / Projeto Hora Cívica 
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Projeto Meio Ambiente 

 

O Projeto Meio Ambiente visa estimular a mudança prática de atitudes e a 

formação de novos hábitos com relação à utilização dos recursos naturais 

favorecendo a reflexão sobre a responsabilidade ética de nossa espécie e o próprio 

planeta como um todo, auxiliando para que a sociedade possua um ambiente 

sustentável, garantindo a vida no planeta. 

Dentro das atividades deste projeto duas delas se destacam: a realização 

da Festa das Regiões, onde os alunos estudam diversas formas de preservar o meio 

ambiente, com trabalhos e atividades desenvolvidas em sala de aula, bem como 

com atividades extraclasse. Esse evento ocorre anualmente, no mês de setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fotos destacadas do Projeto Meio Ambiente / Festa das Regiões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas do Projeto Meio Ambiente / Festa das Regiões 
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Fotos destacadas do Projeto Meio Ambiente / Festa das Regiões 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas do Projeto Meio Ambiente / Festa das Regiões 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fotos destacadas do Projeto Meio Ambiente / Festa das Regiões / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas do Projeto Meio Ambiente / Festa das Regiões 
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Fotos destacadas do Projeto Meio Ambiente / Festa das Regiões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos destacadas do Projeto Meio Ambiente / Festa das Regiões 

 

 

A outra atividade de destaque será a realização da semana da criança, 

com gincanas, jogos, atividades fora do espaço escolar, locação de brinquedos, 

entre outros. 

Parte da renda da Festa das Regiões é destinada par custear os gastos 

da semana da criança, pois se entende que esse momento é de muita importância 

para elevação da autoestima do nosso alunado. 
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Fotos destacadas do Projeto Meio Ambiente / Semana da Criança 
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Feira de Ciências 

 

No ano de 2018 os professores encararam um novo grande desafio: 

organizar a feira de Ciências, como o tema: “Ciência para redução das 

desigualdades”. Obteve-se uma participação expressiva da comunidade tanto na 

elaboração das experiências quanto na apresentação dos trabalhos. 

Veja a programação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Ciências / “Ciência para redução das desigualdades” / 2018 

 

CIRCUITO DE CIÊNCIAS (Etapa Local) 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

Gestão Pedagógica: 

 

Segundo Libâneo (2007), as escolas têm como tarefas a educação, o 

ensino e a aprendizagem dos alunos em relação a conhecimentos, procedimentos, 

valores, tarefas que se cumprem pelas atividades pedagógicas, curriculares e 

docentes. 

Os meios e condições de consecução desse propósito são assegurados 

pelas formas de organização escolar e de gestão, elas próprias também portadoras 

de influxos educativos. 

Para o autor, as diferentes concepções pedagógicas têm como suposto 

que as escolas são instituições sociais que, para cumprirem seus objetivos, 

necessitam condições e meios de funcionamento. 

 

Gestão de Resultados Educacionais: 

 

O que se busca nos dias de hoje é o alcance e manutenção dos 

resultados em termos de melhor aprendizado dos alunos. Cada unidade escolar 

deve ser um local de verdadeiro aprendizado, promovendo atividades significativas 

que auxiliem os alunos. 

Esta unidade escolar tem como meta: 

 Assegurar a permanência do aluno na escola diminuindo a evasão 

escolar; 

 Aumentar gradualmente o índice de aprovação; 

 Proporcionar coordenações atrativas e de qualidade; 

 Incentivar atividades esportivas e culturais; 

 Viabilizar meios para maior participação dos pais na escola; 

 Educar a partir do contexto em que o aluno está inserido, 

respeitando tanto as diferenças concretas de vida quanto ao 

pluralismo e intercâmbio de ideias; 
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 Trabalhar num enfoque interdisciplinar, tornando a aprendizagem 

mais duradoura e segura; 

O professor deve se colocar como mediador e facilitador ao mesmo 

tempo, sempre inovando, bem como transmitindo aos seus pares confiança e 

segurança naquilo que está sendo estudado. 

 

Gestão Participativa: 

 

À gestão participativa é creditada o alargamento de espaços para 

incorporar a capacidade criativa e solidária das comunidades escolar e local. Tal 

prática favorece o despertar de iniciativas e programas a partir das interlocuções, 

dos diálogos, das críticas e da reflexão, como resposta aos anseios e às 

necessidades da escola pública e da comunidade atendida. 

A comunicação entre a equipe escolar, os pais, os estudantes e seus 

familiares é uma das estratégias usadas para estabelecer uma prática escolar 

participativa. A partir de uma visão comum, as pessoas definem objetivos, metas, 

caminhos teóricos e práticos a serem seguidos.  

A comunicação aberta e clara pode ser uma estratégia eficiente capaz de 

promover uma certa visão de conjunto e facilitar a possibilidade de integrar a 

comunidade escolar consigo própria, dentro de seus próprios muros e com a 

comunidade local.  

A comunidade de educadores encontra no modelo de gestão participativa 

a oportunidade para influenciar a natureza de seu trabalho de forma bastante 

poderosa. Os professores estão representados no grupo de trabalho, o qual é 

responsável pela elaboração e execução da missão, das atividades e de tudo que 

acontece dentro do ambiente escolar. 

Na atividade em que se propôs analisarmos a ESCOLA QUE TEMOS X 

ESCOLA QUE QUEREMOS percebeu-se que os alunos foram extremamente 

sinceros, posicionaram-se de forma equilibrada e apresentaram suas ponderações. 

Na parte da atividade que abrangeu a ESCOLA QUE TEMOS todos eles 

visualizaram a escola, com riquezas de detalhes, mas alguns comentários se 

destacaram dos demais, vejam quais foram: 

 “temos guardas legais”; 
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 “temos professores ótimos”; 

 “temos colegas malvados”; 

 “temos amigos chatos” 

 Outros comentários descreveram a escola como ela é realmente, 

com as dependências, as características externas e internas, com 

quantitativo de pessoas que aqui trabalham, entre outros. 

Na parte em que se refere à ESCOLA QUE QUEREMOS observou-se 

que os alunos pontuaram tudo aquilo que eles acham interessante e que faz falta na 

escola, inclusive alguns pontuaram fazendo um desenho, o que caracteriza ainda 

mais o desejo deles, vejam quais foram: 

 “eu queria uma piscina”; 

 “muitos passeios ao zoológico”; 

 “eu queria que o recreio fosse maior”; 

 “lanches mais gostosos”; 

 “queria uma sala de informática”; 

 “uma piscina de bolinhas”; 

 “mais artes”; 

 “uma sala de ciências”; 

 “um laboratório de ciências” 

 “uma quadra de esportes”; 

 “uma quadra para jogar queimada”; 

 “ter um laboratório”; 

 “uma sala de vídeo apropriada”; 

 “muitos esportes como natação”; 

 “eu queria aulas de natação”; 

 “eu queria que os meninos voltassem a jogar bola”; 

 “mais tempo de aula”; 

 “quadro maior na sala de aula”; 

 “eu queria mais lanche”; 

 “queria que os professores levassem os alunos pro campo mais 

vezes”; 

 “que a escola tivesse internet para fazermos trabalhos”; 

 “eu queria lanches diferentes”; 
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 “sala para reforço”; 

 “eu queria uniforme de cores diferentes”; 

 “eu queria três refeições por dia”; 

 “eu queria ar condicionado nas salas”; 

 “eu queria salas de aula maiores”; 

 “eu queria que aumentassem o tamanho do banheiro”; 

 “eu queria uma escola integral”; 

 “eu queria um ônibus novo”; 

 “armários novos”; 

 “mais bolas”; 

 “ônibus com ventilador”; 

 “treinamento de caratê”; 

 “salão de beleza para as meninas”; 

 “eu queria um professor de educação física”; 

 “que a escola tivesse um cinema”; 

 “não quero que mude a escola”; 

 “queria casinha de boneca da na escola”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho ilustrativo da atividade “Escola que temos X Escola que queremos” 
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Desenho ilustrativo da atividade “Escola que temos X Escola que queremos” 

 

Foi enviado aos pais um questionário com perguntas ligadas diretamente 

ao atendimento que a escola presta à comunidade, dividido em três dimensões: 

Dimensão 1 - Gestão Democrática, Dimensão 2 - Prática Pedagógica e Dimensão 3 

- Informações Diversas. 

Dos 75 questionários enviados 46 retornaram e as respostas estão logo 

abaixo nos gráficos, com a porcentagem de cada item: 

 

Dimensão 1 - Gestão Democrática 
 

a) A escola consegue envolver a comunidade nos principais acontecimentos da 

escola?     
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b) Você sabe da existência do Conselho Escolar na escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Você conhece o representante do segmento dos pais no Conselho Escolar? 

 

 

 

 

 

 

Dimensão 2 - Prática Pedagógica 

a) Você acompanha o desenvolvimento do seu/sua filho(a) em sala de aula 

(atividades de sala, dever de casa, disciplina, avaliação, agenda)? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

b) O que você sugere para melhorar o desenvolvimento do seu/sua filho(a) em 

sala de aula? 

As respostas apresentadas pelos pais foram: 

 Melhoria do estudo dos alunos; 

 Mais leitura e mais deveres de casa de matemática; 

 Colocar sempre os mais fracos para sentarem à frente; 

 Mais jogos e computação; 

 Mais tarefas para casa; 
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 Estudar mais; 

 Aulas de reforço de matemática; 

 “Que minha filha fale menos e estude mais”; 

 Mais atenção na hora da brincadeira das crianças; 

 Ficar mais vezes no reforço; 

 Sugiro que preste mais atenção na aula; 

 Serem mais rígidos dentro da sala de aula; 

 Atividades que estimulem seu interesse pela aula; 

 Mais calma com os alunos que estão aprendendo; 

 Mais conforto quanto à mesa e cadeira e atividades de raciocínio; 

 Mais jogos e computação; 

 Investimento do estado em laboratórios de informática, de física e 

química; 

 Ter mais aulas de reforço, principalmente de leitura; 

 Como está tá bom, mas pode melhorar; 

 Ler mais com os coleguinhas e passar dever de casa. 

Dimensão 3 - Informações Diversas 

a) Qual o seu vínculo com o(a) aluno(a):   

 

 

 

 

 

b) Número de filho(s) na escola: 
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c) O Pai trabalha? 

 

 

 

 

 

d) A Mãe trabalha fora de casa? 

 

 

 

 

 

 

 

e) Qual a renda total da família? 

 

 

 

 

 

f) Sempre que você precisou falar com o(a) professor(a) do seu/sua filho(a) 

você foi bem atendido(a)? 
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g) Sempre que você precisou falar com o diretor e vice-diretora da escola você 

foi bem atendido(a)? 

 

 

 

 

 

h) Sempre que você precisou falar com a secretária da escola você foi bem 

atendido(a)? 

 

 

 

 

 

i) Como você se sente em relação ao atendimento / aprendizado do(a) seu/sua 

filho(a)? 

 

 

 

 

 

j) Com que frequência você vai à escola do seu/sua filho(a)? 
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k) Nas reuniões de pais você consegue todas as informações sobre o seu/sua 

filho(a)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de Pessoas: 

 

Cada unidade escolar deve promover em todo o grupo de profissionais 

um clima favorável para realização de um trabalho planejado e agregador, 

favorecendo uma relação interpessoal satisfatória para desenvolvimento de todas as 

ações propostas pelo de grupo. 

Cabe a cada profissional da unidade escolar se preocupar com essas 

atividades de boa convivência, não é somente uma ação isolada que promove bom 

relacionamento, mas sim, várias pessoas que atuam de forma coesa dando o 

exemplo de respeito e de convívio escolar. 

 

Gestão Financeira: 
 

 

 

 

 

 

A Escola Classe Itapeti é uma unidade escolar da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, e quanto ao aspecto financeiro, segue normas 

editadas por este órgão, quanto ao recebimento, manuseio e prestação de contas. 

A escola pública é parte integrante do sistema de administração pública 

da educação e tem o dever de atender todas as obrigações legais, funcionais, 

operacionais e de ordem hierárquica que cabem a ela. 

Quanto à unidade executora existente deve-se aplicar os princípios 

básicos da administração pública: legalidade, moralidade, impessoalidade e 
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publicidade.É de responsabilidade do gestor, dos membros da unidade executora e 

do conselho escolar aplicar com maior compromisso esses princípios. 

Veja os objetivos estabelecidos em assembleia ordinária, tendo como 

participantes: professores, servidores, alunos e pais de alunos: 

 

 Gerir de forma austera todos os recursos financeiros pertencentes à 

escola: PDAF, PDDE e demais verbas destinadas. 

 Discutir, eleger e executar as prioridades elencadas pelos membros da 

comunidade escolar: conselho escolar, membros da unidade executora e 

demais participantes. 

 Seguir corretamente as diretrizes quanto à solicitação, manuseio, 

aplicação e prestação de contas. 

 Divulgar à comunidade escolar de que forma estão sendo empregadas as 

verbas destinadas à escola. 

 

 

Gestão Administrativa: 

 

O trabalho administrativo dentro do âmbito escolar é aquele setor que 

deve estar a serviço do trabalho pedagógico, isto é, deve servir de suporte para a 

consecução dos objetivos educacionais da unidade escolar, a seguir: 

 

 Auxiliar o trabalho pedagógico da unidade escolar. 

 Coordenar o trabalho de entrega e recebimento das correspondências 

internas e externas, dentro do prazo previsto. 

 Receber e dar andamento aos comunicados vindos das instâncias 

superiores, também dentro do prazo previsto. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 

O acompanhamento e avaliação do projeto acontecerão em todos os 

momentos de planejamento das ações administrativas e pedagógicas, de forma que 

no início de cada ano letivo deve-se elaborar o Plano de ação, definindo as ações a 

serem executadas no referido período. 

Cabe à equipe gestora, coordenação e servidores a responsabilidade de 

articular e proporcionar momentos para reflexão e implementaçãoe execução da PP, 

seja nos encontros específicos ou nos momentos que exigem a participação de toda 

a comunidade escolar. 

A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, 

envolvendo estudantes, professores, coordenação pedagógica e equipe gestora da 

escola e, no início de cada ano letivo deve acontecer uma avaliação sistemática com 

a participação de toda a comunidade escolar para avaliar se os objetivos e metas 

definidos foram alcançados no ano anterior e apresentar propostas para a 

realimentação e execução da Proposta Pedagógica no ano em curso. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 

Essa unidade de ensino em 2019 desenvolverá o projeto maior, por 

nome, “Conhecendo melhor o Brasil”, além da implantação do PROEITI prevista 

para o transcorrer do ano letivo, os projetos e atividades menores foram 

incorporados para dar maior desenvoltura ao processo de ensino e aprendizagem. 

Os projetos menores que a Escola Classe Itapeti possui são 

interdisciplinares: 

 

 Projeto Consciência Negra 

 Projeto Acolhida 

 Projeto Higiene 

 Projetosde Leitura 

 Projeto Hora Cívica 

 Projeto Folclore 

 Projeto Meio Ambiente 

 Projeto Reforço Escolar 

 Projeto Reagrupamento 
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PLANEJAMENTO 

 

 

 

O atendimento das turmas será de 05 horasaula diárias, as coordenações 

acontecerão às 3ª, 4ª e 5ª feiras, com duração de 03 horas cada. 

O currículo será aplicado de acordo com a legislação vigente visando 

adquirir habilidades e competências que possibilitem aos educandos 

prosseguimento dos estudos utilizando-se os princípios de interdisciplinaridade e de 

contextualização, que permeiam todo o Currículo em Movimento. 

A reunião pedagógica coletiva será realizada às 4ª feiras para que ocorra 

uma reflexão do andamento da escola e do ensino, visando uma reflexão sobre o 

desempenho das atividades escolares realizadas e possíveis estratégias para 

reduzir o índice de insatisfação quanto ao desempenho dos alunos. 

Serão realizados planejamentos coletivos quanto à diversidade de 

assuntos envolvendo toda a comunidade escolar, desde apresentações dos alunos 

às datas comemorativas, procurando envolver as famílias e vários projetos 

apresentados, garantindo assim uma participação efetiva destes. 

A avaliação contínua das atividades, realizadas durante as reuniões 

coletivas, do aluno e da efetividade das atividades propostas nas turmas, norteará e 

reorientará o planejamento do trabalho do professor e da equipe gestora da escola 

visando melhorias para o processo de ensino e aprendizagem. 

A comunidade escolar participará deste processo de avaliação e do fazer 

pedagógico opinando sobre o andamento da escola e aplicação dos recursos e 

demais orientações cabíveis. Desta forma ajudará a escola, e todos que a compõe, 

na reflexão de suas práticas pedagógicas. 
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A - PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Dimensão: (ver as dimensões apresentadas neste Documento, outras poderão ser acrescidas) 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 Acompanhar o que 
está proposto no 
PPP; 

 Apoiar as ações 
que forem 
pertinentes à PP; 

 Fornecer recursos 
materiais e 
humanos para 
desenvolvimento 
da PP; 

 Promover reuniões 
periódicas 
referentes às ações 
do projeto; 

 Incentivar todo o 
grupo no 
desenvolvimento 
das atividades; 

 
 
 

 

 Realização dos 
projetos com 
dinamismo em 
consonância com 
os temas 
trabalhados em 
sala de aula; 

 Reduzir, ao final de 
2016, em 20% os 
índices de 
reprovação e 
evasão nos anos 
finais do Ensino 
Fundamental; 

  

 Procurar inserir 
cada vez mais as 
famílias nas 
atividades diárias 
dos alunos; 

 priorizar a formação 
continuada dos 
professores através 
dos cursos  

 

 Que o professor 
use Recursos 
pedagógicos e 
tecnológicos como 
Ferramentas 
pedagógicas 

 Que os conteúdos e 
Metodologias sejam 
diferenciadas ao 
ponto de que os 
alunos tenham a 
capacidade de 
aprender, tendo 
como meios 
básicos, o domínio 
da escrita, leitura e 
cálculo 
compreendendo o 
ambiente natural, 
social, político, 
tecnológico das 
artes e dos valores 
que fundamentam a 

 

 As avaliações serão 
realizadas durante e 
após a realização 
das atividades, 
sempre com 
discussões 
envolvendo todo o 
grupo de 
professores e 
servidores; 

 

 Equipe gestora, 
coordenador, 
professores e 
servidores. 

 

 As reuniões de 
avaliação 
acontecerão 
sempre que 
necessárias; 

 As reuniões 
ordinárias 
acontecerão 
bimestralmente. 

  

 

promovidos pela 
SEEDF, afim de 
tornar as aulas 
mais atrativas; 

sociedade. 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:escolaclasseitapeti@hotmail.com


90 
 

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade” 

Escola Classe Itapeti 
DF-100, Km 37, Núcleo Rural Itapeti, Cep: 71.570-000 - Paranoá – DF 

e-mail:escolaclasseitapeti@hotmail.com / Telefone: 3506-2064 
 

   

 Que os conteúdos, 
as metodologias e 
formas de 
avaliação possam 
ser organizadas de 
tal forma que 
durante o ano 
letivo o educando 
demonstre 
domínios dos 
principais 
conhecimentos; 

 Valorização dos 

projetos como meio 

de aprendizado; 
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B - QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS 

E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR (RES) 
RESPONSÁVEL (IS 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 
E NO PROJETO 

 Consciência Negra  Valorizar a cultura negra e 
seus afrodescendentes e 
afro-brasileiros, na escola e 
na sociedade; 

 Entender e valorizar a 
identidade da criança 
negra; 

 Redescobrir a cultura 
negra, embranquecida pelo 
tempo; 

 Desmitificar o preconceito 
relativo aos costumes 
religiosos provindos da 
cultura africana; 

 

 Trazer à tona, discussões 
provocantes, por meio das 
rodas de conversa, para 
um posicionamento mais 
crítico frente à realidade 
social em que vivemos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equipe gestora, 
coordenador, 
professores e 
servidores. 

A avaliação acontecerá em 
qualquer momento do 
processo educativo, de 
forma contínua e 
diagnóstica; com a intenção 
primordial de rever a própria 
prática docente criando 
novas possibilidades para 
estimular os alunos a 
desenvolverem-se suas 
potencialidades levando em 
conta, principalmente, os 
avanços individuais dentro 
da coletividade e a 
participação no 
desenvolvimento de todas 
as atividades (de acordo 
com as peculiaridades de 
cada aluno) no decorrer do 
projeto. 
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 Projetos de Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hora Cívica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acolhida 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Incentivar a leitura; 

 Conscientizar os pais da 
importância da leitura; 

 Melhorar a oralidade e a 
escrita; 

 Estimular a criatividade; 

 Reconhecer os vários 
tipos de gêneros textuais; 

 Reescrever as histórias 
lidas; 

 
 
 

 Resgatar o amor e o 
respeito pelos símbolos 
nacionais;  

 Possibilitar ao 
educando uma 
formação integral, 
resgatando valores, 
encaminhando-o para a 
construção de um 
mundo melhor e mais 
justo. 

 

 Proporcionar aos alunos 
um ambiente agradável, 
aconchegante, atrativo e 
seguro para que os 
mesmos se sintam 
tranquilos e consigam 
relacionar-se com os 
outros nos diferentes 
espaços da EscolaClasse 
Itapeti. 

 

 

 Promover e 
incentivar o gosto 
pela leitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Despertar no aluno o 
patriotismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promover o 
acolhimento dos 
alunos de forma 
acolhedora. 

 
 
 
 
 

 

 Equipe gestora, 
coordenador, 
professores e 
servidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equipe gestora, 
coordenador, 
professores e 
servidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equipe gestora, 
coordenador, 
professores e 
servidores. 

 
 
 
 
 

 
A avaliação acontecerá em 
qualquer momento do 
processo educativo, de 
forma contínua e 
diagnóstica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
A avaliação acontecerá em 
qualquer momento do 
processo educativo, de 
forma contínua e 
diagnóstica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A avaliação acontecerá em 
qualquer momento do 
processo educativo, de 
forma contínua e 
diagnóstica; 
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 Folclore 
 
 
 
 
 
 
 

 Higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Levar os alunos a 
resgatar, vivenciar e 
valorizar as manifestações 
da cultura popular 
brasileira, conhecendo a 
importância do folclore 
para a comunidade. 

 
 
 

 Promover e manter 
hábitos de higiene e a 
consciência de sua 
contribuição para a 
promoção da saúde de 
uma forma atraente, 
lúdica e educativa. 

 

 

 Proporcionar ao 
aluno uma maior 
aproximação com a 
cultura brasileira e 
mundial. 

 
 
 
 

 Demonstrar ao aluno 
uma rotina com 
hábitos higiênicos 
para todo o corpo. 

 
 
 
 

 

 Equipe gestora, 
coordenador, 
professores e 
servidores. 

 
 
 
 
 

 Equipe gestora, 
coordenador, 
professores e 
servidores. 

 

 
A avaliação acontecerá em 
qualquer momento do 
processo educativo, de 
forma contínua e 
diagnóstica; 
 
 
 
 
A avaliação acontecerá em 
qualquer momento do 
processo educativo, de 
forma contínua e 
diagnóstica; 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C - PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA- 2019 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

 Ofertar aos 
professores 
condições 
necessárias 
para realização 
das 
coordenações; 

 Entregar 
material 
solicitado de 
acordo com o 
planejamento 
de cada turma; 

 Criar clima 
agradável onde 
todos possam 
coordenar de 
forma 
satisfatória; 

 Apresentar um 
cronograma 
das atividades 
que serão 
desenvolvidas 
nas 
coordenações; 

 Favorecer o 
trabalho do 
professor dentro e 
fora da sala de 
aula; 

 Estar sempre à 
disposição para 
auxiliar nas 
atividades 
realizadas por 
parte dos 
professores; 

 Incentivar cada 
profissional da 
educação na 
realização de suas 
atividades; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apoio contínuo dos 
coordenadores da 
CRE; 

 Participação do 
pessoal da Sec. de 
Saúde em palestras e 
apresentações; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Professores; 

 Servidores; 

 Alunos; 

 Pais da 
comunidade; 

 Comunidade 
adjacente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 As ações aqui 
propostas 
serão 
desenvolvidas 
diariamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A avaliação acontecerá em 
qualquer momento do 
processo educativo, de 
forma contínua e 
diagnóstica; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D - Plano de Ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 
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I – Dados de Identificação: 

CRE: Paranoá__________________________________________________________ 

Unidade Escolar: Escola Classe Itapeti______________________________________ 

Nome e função das profissionais: Fernanda Gonçalves de Almeida – Pedagoga_____ 

                                                         Ivina Paiva de Paula – Psicóloga_______________ 

II – Objetivo geral do plano de ação:  

Este documento tem por objetivo apresentar as ações a serem desenvolvidas pela EEAA da EC Itapeti ao longo de todo o ano 

letivo de 2019. Ressaltamos que o objetivo dessas ações é promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem, por meio de intervenções avaliativas, preventivas e 

institucionais.______________________________________________ 

 

III – Introdução 

Este plano de ação foi elaborado a partir do que preconiza a Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem (OP SEAA) e o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. A EEAA da EC Itapeti é composta 

por uma pedagoga e uma psicóloga, ambas atuando com o objetivo de contribuir para a superação das dificuldades presentes no 

processo de ensino e aprendizagem, através de ações de caráter institucional, preventivo e interventivo. Ressaltamos que essa 

atuação se dá sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da instituição 

educacional.____________________________________________________________________________ 

Dessa forma, este plano de ação se justifica na medida em que explicita o planejamento das ações que serão promovidas, no ano 

de 2019, pela EEAA. Para a descrição das ações neste plano de ação foram tomadas como referencial as três dimensões de atuação 

do SEAA (Orientação Pedagógica do SEAA, 2010), quais sejam: 1ª dimensão - Mapeamento Institucional; 2ª dimensão - Assessoria 

ao trabalho coletivo da equipe escolar; 3ª dimensão - Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Foi 
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elaborado numa ação conjunta das profissionais integrantes das equipes de apoio dessa instituição, sendo as estratégias de ação 

planejadas de acordo com as especificidades da unidade escolar. 

IV – Período 

Este plano de ação é de caráter anual e será executado de acordo com o calendário escolar da SEEDF. 

V – Dimensão de atuação 1 – Mapeamento Institucional 

Objetivo geral: Refletir e analisar  sobre o contexto escolar por meio de mapeamento  e escuta qualificada das vozes institucionais. 
Subsidiar projetos e demais intervenções de acordo com a realidade específica da unidade escolar (incluindo-se aí profissionais, 
comunidade, estudantes e até mesmo a estrutura física da instituição.) O mapeamento institucional não é estanque, portanto 
atualiza-se constantemente, à medida que as profissionais se aprofundam no conhecimento da realidade da escola e também à 
medida em que transformações vão acontecendo na instituição.  

 

ATIVIDADES/

AÇÕES 

OBJETIVOS METODOLOGIA/

RECURSOS 

PÚBLICO-

ALVO 

PERÍODO DE 

APLICAÇÃO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS 

(Re)conhecim

ento da 

estrutura física 

e recursos 

materiais da 

escola 

Realizar um 

levantamento sobre a 

estrutura material da 

UE (disponibilidade de 

espaço para 

realização de projetos, 

estrutura das salas de 

aula e áreas de lazer, 

disponibilidade de 

materiais de uso 

cotidiano etc) 

Observação e 

registro de todos 

os espaços físicos 

da escola; 

 

Levantamento, 

com o apoio da 

equipe gestora, de 

recursos materiais 

disponíveis na 

escola (jogos, 

materiais 

Toda a 

comunidade 

escolar 

Início do ano 

letivo, porém 

com atualização 

bimestral 

Subsidiar o 

planejamento de ações 

adequadas ao espaço e 

aos recursos 

disponíveis na escola. 

 

Contribuir para o 

planejamento do 

investimento de 

recursos recebidos pela 

escola, tanto para 

mudanças estruturais 

EEAA, SOE e 

equipe gestora 

da escola. 
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pedagógicos 

diversos, livros, 

materiais de 

papelaria etc) 

quanto para compras de 

rotina. 

Escuta dos 

profissionais, 

das famílias e 

dos 

estudantes 

Conhecer as 

concepções, 

expectativas, 

dificuldades e 

demandas de toda a 

comunidade escolar 

sobre a escola e o ano 

letivo em questão; 

 

Mapear as questões 

intersubjetivas que 

requerem intervenção 

por parte da equipe; 

 

Conhecer a história da 

UE; 

Entrevistas 

individuais ou em 

grupo; 

 

Atividades nas 

coordenações 

coletivas e 

reuniões de pais; 

 

Rodas de 

conversa com 

cada turma; 

Toda a 

comunidade 

escolar. 

Ao longo de 

todo o ano 

letivo. 

Planejamento de ações 

que levem em 

consideração todos os 

sujeitos envolvidos no 

cotidiano da UE; 

 

Criação de projetos 

específicos para as 

necessidades da 

comunidade escolar, 

visando uma atuação 

mais efetiva dos 

serviços de apoio na 

UE. 

EEAA e SOE. 

Análise 

documental 

Leitura e análise do 

Projeto Político 

Pedagógico e do 

Inventário da escola; 

Leitura e análise do 

Busca pelos 

documentos 

digitalizados e 

leitura em 

momentos 

reservados para o 

Toda a 

comunidade 

escolar. 

Início do ano 

letivo, com 

atualização 

sempre que 

esses 

documentos 

Planejamento de ações 

pertinentes com os 

documentos e diretrizes 

citados; 

EEAA e SOE.  
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regimento escolar, das 

diretrizes da Educação 

do Campo e demais 

documentos 

institucionais 

pertinentes à realidade 

da escola. 

estudo e 

planejamento 

interno da equipe. 

 

Realização de 

momentos 

coletivos para 

discussão sobre 

os documentos e 

diretrizes. 

forem 

atualizados ou 

novas diretrizes 

sejam 

publicadas. 

 

Contribuição ativa da 

equipe para a 

elaboração desses 

documentos; 

 

Possibilidade da equipe 

atuar na orientação de 

toda a comunidade 

escolar quanto ao 

preconizado nos 

documentos sempre 

que necessário. 

Observações e 

participação 

nos espaços e 

dinâmicas 

pedagógicas 

Promover momentos 

de escuta. 

 

Discutir possibilidades 

de intervenção. 

 

Conhecer o cotidiano 

em sala. 

 

Conhecer as 

dinâmicas estruturais e 

de interação nos 

diversos espaços e 

Observação e 

registro de 

impressões de 

aulas, intervalos, 

conselhos de 

classe, 

coordenações 

coletivas, reuniões 

de pais e eventos 

da escola (festas, 

feira de ciências 

etc). 

Toda a 

comunidade 

escolar. 

Ao longo de 

todo o ano 

letivo. 

Aprofundamento do 

conhecimento sobre o 

cotidiano da escola, as 

práticas pedagógicas e 

as relações 

interpessoais. 

 

Subsidiar a elaboração 

de projetos e 

intervenções pontuais 

de acordo com as 

questões observadas. 

EEAA e SOE. 
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dinâmicas da escola. 

Análise de 

dados 

estatísticos 

relacionados 

ao rendimento 

escolar 

Conhecer os dados 

relativos à escola 

quanto ao IDEB e 

avaliações externas 

das quais a escola 

participa. 

 

 

Busca, leitura e 

análise dos 

resultados 

divulgados nos 

últimos anos 

relativos à escola. 

Toda a 

comunidade 

escolar. 

Início do ano 

letivo e sempre 

que novos 

resultados 

forem 

divulgados. 

Subsidiar a discussão 

sobre esses dados na 

escola; 

 

Contribuir para o 

reconhecimento das 

fragilidades do processo 

pedagógico da escola e 

para a busca de 

soluções para essas 

fragilidades. 

EEAA e SOE. 

Levantamento 

de dados 

relativos ao 

corpo discente 

da escola 

Conhecer e analisar os 

índices de evasão, 

retenção e faltas de 

estudantes da escola. 

 

Conhecer o 

rendimento de 

estudantes, seu 

processo de 

crescimento ao longo 

da trajetória escolar e 

potencialidades. 

Solicitar à 

Secretária Escolar 

a disponibilização 

desses dados para 

leitura e análise. 

Toda a 

comunidade 

escolar. 

Início de cada 

bimestre. 

Subsidiar o 

planejamento conjunto 

de ações que visem 

reduzir a evasão, as 

retenções e faltas de 

estudantes. 

 

Ampliar a discussão 

sobre esses índices e 

sua relação com as 

práticas e concepções 

pedagógicas de todos 

os profissionais da 

EEAA, SOE e 

Secretaria 

Escolar. 
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escola. 

 

Subsidiar intervenções 

junto a estudantes e 

famílias, visando a 

melhoria da 

comunicação entre toda 

a comunidade escolar. 

 

VI - Dimensão de atuação 2 – Assessoria ao Trabalho Coletivo 

Objetivo geral: Oferecer suporte ao processo de gestão escolar; contribuir com conhecimentos especializados na promoção da 

formação continuada do corpo docente; mobilizar a comunidade rumo a uma participação mais efetiva do cotidiano escolar. Buscar a 

revitalização dos espaços instituídos e criar novos espaços coletivos de reflexão, de acordo com as necessidades da escola. 

ATIVIDADES/A

ÇÕES 

OBJETIVOS METODOLOGIA/

RECURSOS 

PÚBLICO-

ALVO 

PERÍODO DE 

APLICAÇÃO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS 

Reuniões para 

apresentação 

do trabalho da 

Equipe de Apoio 

da Escola 

Esclarecer o papel de 

cada equipe de apoio 

(diferenças e 

articulações); 

 

Enfatizar aspectos 

gerais da intervenção 

institucional; 

 

Elucidar os níveis do 

Apresentação de 

Power Point em 

coordenação 

coletiva e também 

na primeira 

reunião de pais da 

escola. 

Profissionai

s da escola 

e 

responsávei

s pelos 

estudantes. 

Coordenação 

coletiva ainda 

no primeiro mês 

de aula.  

 

Primeira reunião 

de pais da 

escola. 

Elucidação de toda a 

comunidade escolar 

acerca das 

possibilidades e 

limitações da atuação 

das Equipes de Apoio. 

EEAA e SOE. 
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PAIQUE; 

 

Ouvir as sugestões 

sobre a proposta do 

plano de ação anual. 

Participação em 

ações/ eventos 

coletivos da 

escola como 

Semanas de 

Conscientização

, Dias Letivos 

Temáticos, 

Feira de 

Ciências etc 

Participar do 

planejamento, da 

execução e da 

avaliação desses 

eventos e ações. 

 

Conscientizar e 

mobilizar toda 

comunidade escolar 

acerca da relevância 

dos temas trazidos. 

 

Vídeos, músicas, 

histórias, rodas de 

conversa, 

palestras, 

comemorações 

festivas. 

Toda 

comunidade 

escolar. 

No decorrer de 

todo o ano 

letivo. 

Aproximação da Equipe 

com toda a comunidade 

escolar; 

 

Conscientização sobre 

os temas trazidos e 

contribuição para a 

transformação de 

concepções e práticas, 

visando o 

desenvolvimento, a 

aprendizagem e o bem-

estar de toda a 

comunidade escolar. 

Articulação da 

EEAA, SOE, 

docentes e 

equipe gestora 

da escola. 

Planejamento 

conjunto de 

ações que 

propriciem que 

a UE seja um 

ambiente 

inclusivo 

 Oferecer formação 

acerca da temática 

para os profissionais 

da escola; 

 

Contribuir para o 

processo de inclusão 

Contação de 

Histórias; vídeos, 

músicas; 

Rodas de 

conversa; 

Palestras com 

Toda 

comunidade 

escolar. 

Ao longo de 

todo o ano 

letivo, com 

ações 

específicas em:  

Março: Semana 

Distrital de 

Sensibilizar o grupo 

para um novo olhar 

acerca das diferenças 

individuais; 

 

Proporcionar momentos 

de reflexão e debate. 

EEAA, SOE e 

equipe gestora 

da escola. 
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 de todos os 

estudantes, de 

acordo com as 

necessidades 

específicas de cada 

um. 

 

Ampliar o debate 

sobre inclusão, 

abrangendo todas as 

diferenças. 

 

Promover ações que 

combatam os 

processos de 

medicalização da 

educação. 

convidados; 

Apresentações 

teatrais e culturais; 

promoção de 

momentos de 

estudos nas 

coordenações 

coletivas. 

Conscientização 

e Promoção da 

Educação 

Inclusiva aos 

Alunos com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais; 

 

Setembro: na 

Semana do Dia 

Nacional de 

Luta das 

Pessoas com 

Deficiência); 

 

Novembro: no 

Dia de Luta 

contra a 

Medicalização 

da Educação e 

da Sociedade 

 

Promover inclusão dos 

alunos com 

necessidades 

educativas especiais. 

 

Ampliar práticas 

pedagógicas que 

enfoquem a inclusão. 

 

Ressignificar o papel de 

diagnósticos e 

medicamentos no 

cotidiano escolar, 

empoderando o corpo 

docente para a 

importância das 

intervenções 

pedagógicas para a 

promoção do 

desenvolvimento e da 

aprendizagem de 

estudantes. 

Participação 

nas 

coordenações 

coletivas e 

Promover momentos 

de escuta e de 

formação continuada 

dos profissionais da 

Rodas de 

discussão. 

 

Comunidad

e escolar. 

Ao longo de 

todo o ano 

letivo. 

Revitalizar esses 

espaços instituídos, 

visando a qualificação 

dos debates e a busca 

EEAA, SOE e 

equipe gestora. 
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conselhos de 

classe. 

escola. 

 

Discutir 

possibilidades de 

intervenção. 

 

Momentos de 

estudo teórico. 

 

Palestras e 

oficinas com 

profissionais 

convidados. 

 

Sugestão de 

discussão sobre 

aspectos 

específicos que 

tenham relevância 

para as situações 

discutidas nesses 

espaços. 

 

Estudos de caso. 

 

Socialização de 

práticas exitosas. 

coletiva por soluções 

para as dificuldades 

encontradas no 

cotidiano; 

 

Instrumentalizar a 

equipe escolar para o 

estudo, o planejamento, 

a operacionalização e a 

avaliação de ações de 

ensino intencionalmente 

planejadas, por meio de 

um assessoramento 

continuado em serviço, 

no que compete ao 

conhecimento 

psicológico e 

pedagógico. 

Promoção e 

participação de 

Oficinas 

pedagógicas 

Promover momentos 

de trocas de 

experiências entre os 

docentes. 

Palestras, oficinas, 

rodas de conversa, 

jogos, técnicas de 

estudos em 

Professores 

e alunos. 

 

Ao longo de 

todo o ano 

letivo. 

 

Facilitar 

desenvolvimento dos 

aspectos do repertório 

básico de alfabetização 

EEAA, SOE e 

equipe gestora. 
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sobre as 

necessidades 

observadas no 

mapeamento 

institucional e 

as demandas 

formativas 

trazidas pelo 

corpo docente. 

 

 

 

Discutir planejamento 

diferenciado e 

necessidade de 

constante sondagem 

no processo de 

ensino/aprendizagem

. 

   

Refletir acerca da 

utilização dos 

espaços escolares 

para promoção do 

desenvolvimento 

pleno dos alunos. 

grupos, 

palestrantes 

convidados, vídeo-

aulas e textos 

acerca de temas 

relacionados às 

temáticas 

específicas.  

 

 

 

 

 

 

favorecendo o processo 

de 

ensino/aprendizagem. 

 

Favorecer momentos de 

ensino/aprendizagem 

de maneira lúdica.  

 

 

Promover a 

discussão e 

formação 

acerca das 

especificidades 

da Educação do 

Campo 

 

Conscientizar a 

equipe da escola 

sobre a Educação do 

Campo e suas 

especificidades 

 

Socializar 

legislações, materiais 

e formações acerca 

da temática 

Impressão e 

socialização de 

materiais acerca 

da educação do 

campo 

 

Trazer convidados 

para formações 

em coordenações 

coletivas sobre o 

tema 

Comunidad

e escolar 

Ao longo de 

todo o ano 

Ampliar a compreensão 

sobre as 

especificidades da 

educação do campo; 

 

Promover 

transformações na 

escola que se adequem 

à realidade da 

população do campo. 

EEAA, SOE e 

equipe gestora 
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Participação nos 

dias do campo 

organizados pela 

CRE 

Promover a 

aplicação das 

Leis nº 

10639/03 e nº 

11645/08 

Atuar para a 

implementação 

dessas leis no 

cotidiano escolar 

 

Promover uma 

educação antirracista 

Conscientização 

sobre as temáticas 

trazidas pelas leis 

durante as 

coordenações 

coletivas 

 

Envio de material 

de apoio 

pedagógico para o 

corpo docente 

 

Palestras com 

convidadas para 

profissionais da 

escola 

 

Atividades para a 

promoção de 

Toda a 

comunidade 

escolar 

Ao longo de 

todo o ano letivo 

Promoção da educação 

antirracista no cotidiano 

da escola 

 

Ampliação das 

discussões sobre o 

tema para além do mês 

de novembro 

 

Melhoria nas condições 

de desenvolvimento e 

aprendizagem de todos 

os estudantes, com foco 

especial nas crianças 

negras 

EEAA e SOE 
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autoestima de 

estudantes negros 

e indígenas e 

respeito entre 

todas as crianças 

Trabalhar a 

prevenção ao 

abuso sexual 

Promover a 

conscientização de 

profissionais e 

familiares sobre o 

abuso sexual infantil 

 

Empoderar as 

crianças para se 

protegerem e 

buscarem ajuda em 

eventuais situações 

de abuso 

Coordenação 

coletiva temática 

para qualificar os 

profissionais da 

escola sobre como 

trabalhar a 

temática com as 

crianças 

 

Vídeos, livros e 

músicas para 

conversar com 

cada turma sobre 

o tema 

 

Conversa e vídeo 

na reunião de pais 

do segundo 

bimestre 

 

Toda a 

comunidade 

escolar 

Ao longo de 

todo o ano 

letivo, com 

especial 

enfoque no 

segundo 

bimestre 

(devido ao dia 

18 de maio) 

Capacitar os 

profissionais da escola 

e familiares a atuar para 

a prevenção de abuso 

sexual infantil 

 

Fornecer às famílias e 

crianças suporte para 

buscar ajuda em 

situações de abuso 

(confirmado ou 

suspeito) 

 

Proporcionar às 

crianças vítimas de 

abuso um espaço 

seguro para buscar 

ajuda e acolhimento 

EEAA, SOE e 

equipe gestora 
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Intervenções 

individualizadas 

em casos em que 

as crianças 

solicitam ajuda. 

Projetos 

específicos 

Realização de 

projetos pontuais de 

acordo com as 

necessidades de 

cada turma/professor 

Atividades 

coletivas com as 

turmas (ou uma 

turma específica) 

 

Preparação e 

socialização de 

materiais para 

suporte 

pedagógico 

 

Sugestão de livros, 

vídeos, músicas e 

dinâmicas para os 

professores 

utilizarem no 

cotidiano 

Toda a 

comunidade 

escolar 

Ao longo de 

todo o ano 

Dinamização da relação 

entre a equipe de apoio 

e os professores 

 

Propiciar formação 

continuada dos 

professores através de 

ações práticas e 

dinâmicas 

 

Promover soluções 

dinâmicas e criativas 

para as situações-

problema surgidas ao 

longo do ano letivo 

EEAA e SOE. 

 

VII - Dimensão de atuação 3 – Acompanhamento do Processo de Ensino e Aprendizagem 
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Objetivo geral: Favorecer o desempenho escolar dos alunos, com vistas à concretização de uma cultura de sucesso escolar. Essa 

dimensão é operacionalizada através do PAIQUE – Procedimentos de Avaliação e Intervenção na Queixa Escolar, que é composto 

por três níveis: escola, família e aluno. 

ATIVIDADES/A

ÇÕES 

OBJETIVOS METODOLOGIA/

RECURSOS 

PÚBLICO-

ALVO 

PERÍODO DE 

APLICAÇÃO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS 

Intervenções 

junto à escola 

(Nível I do 

PAIQUE) 

Ampliar a visão sobre 

a queixa escolar 

 

Acolher o professor e 

qualificar a queixa 

 

Conhecer a realidade 

da turma em que a 

criança está inserida 

 

Promover 

transformações nas 

práticas pedagógicas 

Preenchimento da 

solicitação de 

apoio pelo 

professor 

 

Entrevista 

individual com o 

professor 

 

Observação da 

turma 

 

Promover 

formação nas 

coordenações 

coletivas 

 

 

 

Análise 

Professores Ao longo de 

todo o ano letivo 

Ressignificação das 

práticas pedagógicas 

 

Institucionalizar os 

espaços para escuta 

qualificada dos 

professores 

 

Superação da queixa 

através do 

fortalecimento da 

prática pedagógica em 

sala de aula 

 

EEAA 
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documental da 

pasta do 

estudante, em 

conjunto com o 

professor 

 

Observação de 

intervalo, entrada 

e hora do almoço 

 

Realização de 

projetos coletivos 

com a turma, em 

conjunto com o 

professor 

 

Devolutivas 

constantes sobre 

as atividades 

realizadas para os 

professores 

Intervenções 

junto à família 

(Nível II do 

PAIQUE) 

Informar à família 

sobre a demanda da 

queixa escolar 

apresentada pela 

escola 

Entrevista com as 

famílias 

Famílias de 

estudantes 

com 

dificuldades 

no processo 

de 

Ao longo de 

todo o ano letivo 

Realização de ações 

conjuntas entre família e 

escola 

 

Obter a colaboração da 

EEAA,SOE, 

professores e 

equipe gestora 
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Conhecer a realidade 

familiar da criança 

 

Promover a parceria 

entre a família e a 

escola 

 

Acolher a família 

 

Receber autorização 

para intervenções 

individuais junto à 

criança (caso 

necessário) 

escolarização família no processo de 

investigação e 

intervenção na queixa 

escolar 

 

Aproximar as 

concepções da família e 

da escola sobre o 

desenvolvimento e a 

aprendizagem da 

criança 

 

Contribuir com a 

orientação familiar 

quanto às questões 

pedagógicas e 

psicológicas 

relacionadas ao 

desenvolvimento e à 

aprendizagem da 

criança 

 

Superação da queixa 

através do 

fortalecimento das 

relações entre família e 
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escola 

 

Intervenções 

junto a 

estudantes 

(Nível III) do 

PAIQUE 

Intervir diretamente 

junto à criança 

 

Promover a avaliação 

e intervenção de 

aspectos 

pedagógicos e 

psicológicos 

pertinentes ao 

processo de ensino e 

aprendizagem 

 

Acolher, informar e 

ouvir a criança sobre 

a situação de queixa 

apresentada pelo 

professor  

Conversas e 

intervenções 

individuais com as 

crianças 

 

Realização de 

linha do tempo 

sobre a própria 

história com a 

criança 

 

Uso de jogos, 

histórias, vídeos e 

músicas para 

avaliação e 

intervenção 

pedagógica e 

psicológica 

 

Atividades de 

intervenção com 

pequenos grupos 

Estudantes 

com 

queixas no 

processo de 

escolarização 

Ao longo de 

todo o ano 

Promoção do 

protagonismo infantil 

 

Ampliar a compreensão 

individualizada sobre 

cada criança 

 

Fornecer subsídios para 

a prática pedagógica 

dos professores 

 

Superação da queixa 

através de 

transformações nas 

práticas pedagógicas, 

nas relações familiares 

e também na 

autoestima da criança. 

EEAA e SOE. 
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de crianças que 

apresentem 

características 

parecidas 

 

Devolutiva para os 

professores 

Elaboração do 

relatório de 

avaliação e 

intervenção 

Registrar e 

sistematizar todas as 

informações relativas 

às crianças 

acompanhadas pela 

equipe ao longo do 

ano 

Elaboração de 

relatório individual 

Toda a 

comunidade 

escolar 

Quarto bimestre Fornecer um documento 

que contenha todas as 

informações relativas à 

avaliação e às 

intervenções realizadas 

com cada estudante. 

 

Propiciar a 

comunicação entre 

escolas (no caso de 

crianças que vão para 

outras UE) e entre 

professores de anos 

diferentes. 

EEAA 

 

VIII – Acompanhamento e Avaliação 

Este plano de ação será avaliado bimestralmente pelas profissionais das equipes de apoio, e semestralmente em conjunto com a 

equipe gestora e o grupo de professores da escola. 
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XIX.   DATA, ASSINATURAS E CARIMBOS INSTITUCIONAIS 
 
 
 
 

______________________________________________                __________________________________________ 
                   Hamilton Carlos Miranda (Diretora)                                  Tatyane Pitangui Abdalla do Nascimento (Vice-diretora) 

 
 
 
 
 

______________________________________________                __________________________________________ 
             Fernanda Gonçalves de Almeida (pedagoga EEAA)                               Ivina Paiva de Paula (Psicóloga EEAA)   

 
 
 
 

 
Itapeti, maio de 2019. 
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