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1. APRESENTAÇÃO 

A escola preocupada em fazer com que os alunos desenvolvam capacidades, 

ajusta sua maneira de ensinar de modo a auxiliá-los a se adequarem às várias vivências a que 

são expostos em seu universo cultural. É importante que a escola tenha como função 

potencializar o desenvolvimento e todas as capacidades de modo a tornar o ensino mais 

humano, não deixando de atender as necessidades da criança que queremos formar e preparar 

para tornarem cidadãos críticos, criativos e conscientes, pois o mundo está em constante 

evolução. 

A proposta curricular deve ser pensada de acordo com a realidade da instituição: 

características, identidade institucional, escolhas coletivas e particulares pedagógicas, de 

modo a estabelecer a integração dessas experiências. Para tanto, é necessário que o Projeto 

Pedagógico seja elaborado de forma que as atividades, intencionalmente elaboradas: 

● Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação das 

experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem 

movimentação ampla e expressão da individualidade e desejos das crianças: 

● Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio pelas formas de expressão: gestual,verbal, plástica, dramática e 

musical; 

● Possibilitem às crianças experiências narrativas, de apreciação e interação com 

a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros 

textuais orais e escritos; 

● Recriem relações quantitativas, medidas, formas e orientações de espaço 

temporais em contextos significativos para as crianças; 

● Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

● Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde 

e bem–estar; 

● Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 

culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidade no diálogo 

e reconhecimento da diversidade. 



4 
 

● Incentivem a curiosidade e o encantamento, o questionamento e exploração 

em relação ao mundo físico, social, ao tempo e à natureza; 

● Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, 

teatro, poesia e literatura; 

● Promovam a interação, o cuidado a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 

desperdício dos recursos naturais; 

● Propiciem a interação e o conhecimento das manifestações culturais 

brasileiras; 

● Promover a formação pedagógica continuada, apropriada à Educação do 

campo e as oportunidades de atualização e aperfeiçoamento de profissionais 

em seus horários de coordenação pedagógica dentro e fora da instituição de 

ensino. 

Se pensarmos a escola como um lugar de convivência, de troca de experiências e 

de emoções, um lugar em que a imaginação e criatividade são estimuladas, então estamos 

falando de algo que é imprescindível para a formação do ser humano. 

O momento atual da educação brasileira e, principalmente com a tomada de 

consciência quanto à importância da educação infantil, exige mudanças na prática educativa, 

em virtude da necessidade de oferecer aos alunos uma formação compatível com as demandas 

do mundo moderno, valorizando habilidades, competências pessoais, conhecimentos e valores 

para além da aquisição de quantidade de informações.  
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2. HISTÓRICO 

 

A Escola Classe Palmeiras está localizada na DF 205, km 39, Núcleo Rural 

Palmeiras, Planaltina. Por meio de relatos orais, podemos afirmar que as atividades escolares 

tiveram início em 1961. Tratava-se de uma casa particular cedida, sob responsabilidade do 

professor Valdir de Castro. O primeiro documento que faz referência à EC Palmeiras é o 

Decreto “N” n° 481-GDF, de 14/01/66 (Leg. do DF – vol.IV). Ali, a Escola Rural Palmeiras é 

citada como integrante da rede oficial de ensino. Por meio da Resolução n° 95-CD, de 

21/10/76, DODF n° 30, de 11/02/77- Suplemento e A.N. da FEDF vol. II), passa a ser 

chamada pelo nome atual. A Portaria n° 17 – SEC, de 07/07/80, DODF n° 129, de 10/07/80 e 

A.N. da FEDF- vol.I, por sua vez, reconhece a escola como integrante da extinta Fundação 

Educacional do Distrito Federal. 

O documento mais antigo disponível no acervo escolar é um diário de classe em 

nome da professora Lásara Ferreira de Araújo. Muitas histórias pitorescas remontam aos 

primórdios da EC Palmeiras.  Por conta da dificuldade de acesso e transporte, era comum que 

a professora passasse a semana na escola. Além disso, era responsável pela produção do 

lanche e limpeza. Destaca-se também, que uma das alunas desse período ‘romântico’ passou a 

trabalhar na escola, ali permanecendo até sua aposentadoria em 2015. Trata-se da senhora 

Valdete de Brito Vanderley da Silva,  

A existência de apenas uma turma era regra. Excepcionalmente atingia-se o 

quantitativo mínimo para formação de duas turmas. Assim, os professores que assumiam a 

regência da classe multisseriada também eram os responsáveis pela escola, assumindo dupla 

função. A partir de 1995, passou a existir o cargo de Diretor. 

A EC Palmeiras sempre teve como característica uma infraestrutura deficiente. 

Somente em 1996 passou a contar com o fornecimento de energia elétrica, conforme registros 

no livro de ocorrências. O fornecimento de água potável teve início a partir de 2008. Até 

aquele período, o abastecimento era realizado com a água do rio que margeia a escola, 

bombeada para uma caixa d’água. Destacamos que era feita de amianto, material tóxico e 

atualmente proibido para uso humano.  Em 2010 a Secretaria de Estado de Educação executou 

serviços para a perfuração de um poço tubular profundo, no entanto, até o momento, a 

qualidade da água da água continua comprometida. Assim, mantém-se fornecimento de água 

potável da CAESB, por meio de caminhão-pipa. Em 2015, foi instalada uma nova caixa 
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d’água com capacidade de 3000 litros. Uma vez que houve um aumento sensível no 

quantitativo de estudantes, e como o abastecimento é realizado apenas duas vezes por semana, 

foi necessário um reservatório maior para atender a demanda atual. Assim, em setembro de 

2018 foi implantado um reservatório extra de 6.000 l que por fim , resolveu o problema da 

falta de água.   

Tradicionalmente, a EC Palmeiras ofertou os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. A partir do ano 2013 assumiu seu perfil atual: somos a única escola do campo 

com atendimento exclusivo em Educação Infantil no âmbito do Distrito Federal, o que nos 

torna única tanto em suas potencialidades, quanto nas dificuldades. 

Verificando nos registros disponíveis e nos ombreando em relatos orais, a EC 

Palmeiras teve como primeiro responsável o senhor Valdir Castro. Até que fosse criada a 

função diretor, a escola teve vários professores como responsáveis, entre eles: as senhoras 

Marisa Martelli Nascimento, Francisca Vieira Souza, Lúcia de Fátima Monteiro de Castro, 

Rosaline Ribeiro Costa Soares, Tânia Margareth Moreira, Silvana Seixas Fernandes, 

Dulcinéia de Castro, Denise Valadares de Carvalho, Geraldo Rezende de Lima, Gracilda 

Gonçalves de P. Vieira e José Roberto Rodrigues da Cunha. A primeira diretora oficialmente 

foi a senhora Leopoldina Alves de Abrantes Rodrigues, sendo sucedida pela senhora 

Marinalva Cavalcante de Azevedo. Somente a partir de 2008 a EC Palmeiras passou a contar 

com uma equipe gestora composta por diretora, vice-diretora e chefe de secretaria. As 

ocupantes de tais funções eram as senhoras Sirram Mustafá Mendes Magalhães, Vera Lúcia 

Marques Tripudi e Lurdimar Cardoso Veras. Em seguida, a senhora Gizely Ribeiro Porto 

assumiu a vice-direção, e em 2013 a direção, juntamente com a vice Sirram e a chefe de 

secretaria Lurdimar. A partir de 2014 sob vigência da Lei de Gestão Democrática, foram 

eleitas as professoras Sirram e Ádelly Marques Lopes, Diretora e vice-diretora 

respectivamente, sendo que o senhor Danilo Vasconcelos Araújo assumiu a secretaria escolar 

da unidade. As mesmas foram reeleitas no pleito 2016-2019. Em 2018, ocorre mais uma 

mudança na equipe gestora. A professora Sirram aposentou-se. Em seu lugar assume a 

professora Ádelly, como vice-diretor o senhor Danilo e a senhora Débora Nunes da Silva 

passa a ser nova Chefe de Secretaria. Em 2019, a escola chega a sua configuração atual. O 

senhor Ronie Rogério dos Santos assume a vice-direção no lugar de Danilo, que deixa a 

equipe gestora por motivos pessoais. 
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2.1. Dados da Unidade Escolar 

Instituição Educacional: EC Palmeiras. 

Código INEP: 53006500 

Endereço: DF 205, Km 39, Núcleo Rural Palmeiras, Planaltina,DF. 

Telefone: (61) 3718.3468. 

Criação: Decreto “N” nº 481-GDF, de 14/01/1966. 

Turno de funcionamento: diurno. 

Séries Ofertadas: 1º e 2º Período da Educação Infantil. 

 

2.2. Equipe Gestora  

- Diretora: Ádelly Marques Lopes. 

- Vice–diretor: Ronie Rogério dos Santos. 

- Chefe de Secretaria: Débora Nunes da Silva 

2.3. Recursos Humanos 

- Coordenador: Silvano Gomes da Silva 

- Professores: 

- Fernanda Carolina Oliveira Duarte 

- Fernanda Cristina Silva 

- Adelina de Oliveira Freire 

- Vanessa Souza de Almeida 

- Gabriela da Silva Rubens 

- Izaneide Aguiar dos Reis Trindade 

- Vigias: 

- Celso de França Silva 

- Cleomar dos Santos Oliveira 

- Pedro Ursino da Silva 

- Merendeiros: 

- Ueliton dos Santos 

- Salvina Carvalho Neves 

- Conservação e Limpeza: 

- Cleide Pereira Lopes 

- Aparecida de Jesus Luiz da Silva 
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- Educadores Sociais Voluntários: 

 - Elaine Lopes de Oliveira 

- Renato Pereira de Oliveira 

- Professores readaptados: 

             - Izaneide Aguiar dos Reis Trindade 

              - Gérson Ferraz de Souza 

 

2.4. Caracterização Física: 

- 05 Salas de Aula. 

- 02 Banheiros de professores/servidores (um masculino/um feminino). 

- 06 Banheiros de estudantes (03 masculinos/03 femininos). 

- 01 Pátio coberto. 

- 01 Cozinha. 

- 01 Depósito de Gêneros Alimentícios. 

- 01 Sala: Secretaria e Direção. 

- 01 Cozinha para professores/servidores. 

- 01 Depósito de Material  

- 01 Depósito de Material de Expediente. 

- 01 Parque Infantil. 

 

2.5 Recursos Financeiros 

- PDAF: Programa de Descentralização Administrativa Financeira – Recurso do GDF. 

- PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola – Recurso do Governo Federal. 

- Caixa Escolar: responsável pelo recebimento e aplicação dos recursos do GDF e do 

Governo Federal. 

- Conselho Escolar: participa nas decisões quanto à aplicação e fiscalização. 
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3.DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

 O ano letivo de 2019 iniciou com 05(cinco) turmas de Educação Infantil: 02(duas) 

de 1º Período, 02(duas) de 2º Período e 01(uma) multisseriada de 1º e 2º períodos.  

 

Tabela 1 – Estudantes Matriculados 

Ano Alunos matriculados 

1° Período Educação Infantil 43 

2° Período Educação Infantil 42 

Total 85 

Fonte: Secretaria Escolar, abril/2019. 

 A totalidade dos estudantes é moradora da zona rural. Atende-se às comunidades da 

Quintas do Maranhão, Jardim Morumbi, NR Monjolo, NR Vale Verde, Assentamento Márcia 

Cordeiro Leite, Vila Taquaril, além da própria comunidade Palmeiras, na qual está localizada. 

 Conforme pesquisa realizada pela unidade escolar, a maioria dos pais e mães 

ocupam-se de atividades do comércio, em menor escala na área de serviços e quantidade 

expressiva como ‘do lar’ ou empregadas domésticas. Atendemos alunos de classes populares, 

filhos de lavradores, vaqueiros, caseiros, posseiros, empregadas domésticas, moradores de 

assentamento, assim como proprietários de chácaras. São interessados, companheiros e 

apresentam bom relacionamento entre si. A maioria deles é bem assistida pelos familiares, 

que veem no estudo uma forma de ascensão social.  

 A distância das comunidades rurais dificulta a participação da comunidade escolar 

nas atividades da escola. Os alunos vêm para a escola por meio de transporte escolar locado. 

No entanto, a legislação não permite o transporte simultâneo de pais e alunos. Se se transporta 

alunos, os pais não podem vir. Os pais por sua vez só podem utilizar o transporte escolar 

exclusivamente para reuniões e neste caso sem a presença dos alunos. Um ou outro. Em 

hipótese alguma os dois segmentos. Trata-se de um empecilho que deve ser enfrentado pois a 

comunidade escolar, principal interessada, é quem sente o equívoco da legislação. 

 O aspecto pedagógico vem sempre demonstrando uma carência quanto a uma 

vivência cultural, ambientes letrados e lúdicos, jogos infantis e acesso às informações 

diversas. Práticas e hábitos muitas vezes comuns em outras comunidades e em áreas urbanas. 

 Dessa forma, para atender a uma formação mais sólida, pautada no Currículo Básico 

de Educação Infantil e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, faz-se necessário o trabalho 
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interdisciplinar, pluricultural e motivador. Que extrapole as barreiras do ambiente escolar e 

leve nossos estudantes, a partir dessa realidade, aproximar-se dos conhecimentos necessários 

para atuar de forma mais ativa e crítica, sendo agente das transformações sociais. 

Apesar de todas as dificuldades elencadas, afirmamos que houve avanços em 

vários aspectos em particular com a ampliação do espaço físico. No entanto, é certo que muito 

ainda há a ser feito. 

Uma forma de seguirmos avançando é conhecendo a comunidade escolar que 

atendemos. No início deste ano letivo realizamos uma pesquisa socioeconômica que procurou 

identificar os mais diversos aspectos: desde as características das residências, práticas 

ambientais, a situação profissional e também a formação dos chefes de família. 

Apresentamos os resultados obtidos: 
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4.FUNÇÃO SOCIAL 

 

A Proposta Pedagógica da EC Palmeiras visa orientar a escola no cumprimento de 

sua função social, qual seja, assegurar o sucesso no desenvolvimento integral dos alunos. 

Assim, fica desde então, a escola compromissada a saber escutar o outro, ou seja, 

que tenha com a comunidade uma interação de modo que permita um processo de construção 

dialética e coletiva. Nesse sentido, deve se levar em conta a realidade das comunidades 

atendidas por essa instituição e as características individuais de cada aluno. 

Toda a reflexão que se fizer sobre a problemática no contexto social remete 

necessariamente ao âmbito da educação, pelo papel transformador que ela pode exercer no 

sentido de mudanças de concepções, de hábitos, de aquisição de novos conhecimentos e 

atitudes no meio humano e nas relações com a natureza. 

Esse projeto oferece subsídios teórico-práticos à organização de estratégias 

pedagógicas e de gestão em Educação, que envolve os estudantes, os educadores e a 

comunidade escolar. 
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5. PRINCÍPIOS 

 

 Na perspectiva da integralidade, ao considerar a criança como ser indivisível, inteiro 

e único, o trabalho em educação infantil deve basear-se em princípios. Os princípios éticos, 

políticos e estéticos, destacados pelas DCNEIs, orientam as aprendizagens a serem 

promovidas com as crianças. Os princípios são regras, códigos de conduta que governam 

nossas atitudes.O trabalho educativo na nossa instituição assenta-se sobre os princípios : 

Princípios éticos: referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade,da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. O trabalho educativo é organizado de forma que assegure às 

crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, por meio da escuta 

sensível, valorizando suas produções, e apoiando a conquista de sua autonomia. 

Princípios políticos: referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito à democracia. A criança produtora e modificadora de sua cultura, 

participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o 

outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens.  

Princípios estéticos: referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade 

e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 
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6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

� Favorecer referenciais orientadores ao processo contínuo e progressivo de ampliação 

curricular, no que diz respeito à formação do cidadão dos estudantes. 

� Aprender a investigar a realidade, identificar problemas, descobrir a rede de relações 

ente os problemas e propor soluções. 

� Organizar em grupos ou individualmente, desenvolvendo estratégias pedagógicas por 

meio de projetos de trabalho ou planos articulados. 

� Planejar e avaliar procedimentos interdisciplinares, considerando as afinidades entre 

as áreas e as escolhas temáticas, relacionadas com as deliberações da comunidade 

escolar. 

� Valorizar a educação como uma produção humana em contínua construção. 

� Analisar a realidade da escola em suas dimensões pedagógicas, administrativas, 

financeira e jurídica. 

� Discutir as concepções do coletivo sob o trabalho pedagógico como um todo. 

� Definir as ações da escola, os responsáveis por sua execução e os recursos visando à 

implementação do PDAF. 

� Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em 

suas capacidades afetivas, física, ética, cognitiva de relação interpessoal e de inserção 

social. 

� Promover ações de integração como agente transformador da educação. 

� Preparar para a vida em sociedade, compreendendo a cidadania como participação 

social política no exercício de direitos e deveres com cooperação, solidariedade e 

respeito. 
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� Promover o desenvolvimento de práticas críticas, responsável e construtiva nas 

diferentes situações. 

� Garantir o acesso, permanência e o sucesso na aprendizagem elevando a qualidade do 

ensino e desenvolvendo habilidades que formam no indivíduo capacidade de interação 

social. 

� Estimular atividades culturais e esportivas competitivas/cooperativas. 

� Promover a integração escola/comunidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Proporcionar aos alunos uma experiência significativa, motivadora e integrante de 

aprendizagem.  

� Construir conhecimentos e habilidades para que eles aprendam e continuem 

aprendendo de maneira crítica e autônoma, condição para a inserção consciente em um 

mundo em constante transformação. 

� Desenvolver as capacidades de observação, análise, raciocínio lógico, comunicação e 

abstração que apoiem a construção de conhecimento científico e tecnológico. 

� Aprender conhecimentos socialmente relevantes para a vida de cada aluno e da 

coletividade. 

� Capacitar à resolução de problemas, a tomada de decisões, o desenvolvimento de 

atitudes de investigação e de autoconfiança nos processos de aprendizagem. 

� Valorizar a educação como uma produção humana em contínua construção. 

� Articular ações entre professores, equipes de direção e Coordenação Regional 

assegurando o fluxo de informações. 

� Implementar estratégias de recepção e de orientação aos professores quanto ao 

desenvolvimento do Projeto Pedagógico. 

� Desencadear ações de apoio à prática docente. 

� Propor estratégias para o desenvolvimento da Proposta Curricular de modo a garantir a 

qualidade de ensino. 
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� Reorganizar o tempo / espaço da escola, com vistas ao pleno desenvolvimento das 

diversas linguagens e do letramento. 

� Definir os fundamentos teórico-metodológico norteadores da prática docente. 

� Organizar os Referenciais Curriculares em um eixo integrador, que articule a 

construção de diferentes linguagens e as relações que essa construção estabelece com 

os objetos do conhecimento. 

� Valorizar a formação continuada dos professores, estimulando a ação-reflexão-ação da 

prática pedagógica. 

� Vivenciar experiências prazerosas de aprendizagem ressignificando as atividades 

escolares. 

� Interagir solidariamente com seus pais e demais membros da comunidade escolar. 

� Perceber o espaço escolar como ambiente de trabalho cooperativo e de equipe, 

responsabilizando-se pela organização da vida coletiva e pela construção de novos 

conhecimentos. 

� Sentir-se apoiado e estimulado a refletir, questionar, pesquisar, tomar iniciativas, 

enfim, ser o sujeito ativo ao processo educativo. 
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 Na escola e na vida, encontramos a multiplicidade de sujeitos e de modos de 

viver, pensar e ser. Mas encontramos também características e marcas que nos identificam 

como seres humanos, pertencentes a um período histórico, a uma região demográfica e a 

tantos outros agrupamentos que se entrelaçam. E por que isso acontece? Porque somos 

sujeitos culturais, não somos sujeitos errantes. Criamos vínculos, sentimentos, mundos, 

literatura, teorias, moda, filosofia, brincadeiras, jogos, arte; tudo nos enreda e nos diz que, 

mesmo sem caminhos traçados como de modo geral acontece com os animais, construiu 

história e histórias; cultura e culturas que nos enraízam, que nos envolvem e nos identificam. 

 E nós, professores, nos perguntamos: como se constrói a educação como 

prática de liberdade, no sentido de Paulo Freire? Educar para que as crianças e os 

adolescentes possam cada vez mais compreender o mundo em que vivem por meio do 

trabalho pedagógico com os conhecimentos que têm e com aqueles conhecimentos que vão, 

aos poucos, se apropriando pelo sentido vivo que possuem, e pelos interesses e desejos que 

geram. Nessa perspectiva, nossas crianças e jovens vão se sentindo cada vez mais livres para 

transitar socialmente porque entendem melhor a complexidade do mundo. Ao mesmo tempo, 

vão se sentindo cada vez mais integrados e fortalecidos pela dimensão de cidadania que a 

prática de trabalho organizado e colaborativo abre para todos. As experiências pedagógicas 

coletivas de que participam sinalizam a partilha e a construção cooperativa de ações comuns e 

o valor de todos e de cada um se revela. 

 Por isso se faz tão importante a organização curricular, pois dará subsídios para 

planejar os conhecimentos necessários para atender a formação desses cidadãos dentro do 

contexto sócio – econômico – cultural, levando em consideração a realidade desses estudantes 

dentro da comunidade escolar, o que querem o que desejam o que esperam alcançar.  

 Esse planejamento tem razões para que seja efetivado: ajuda a definir objetivos 

que atendam aos reais interesses e necessidades dos alunos, possibilitando a organização dos 

eixos transversais, eixos integradores, campos de experiência , assim como os ambientes, as 

rotinas e os materiais que serão utilizados nos tempos determinados. 

A elaboração deste PP teve como ponto de partida e suporte teórico-prático tanto 

documentos (normativas, pareceres, legislações, currículos), quanto ações coletivas 

desenvolvidas na rede pública levando-se em consideração que esta Unidade de Ensino desde 
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2013 atende somente a Educação Infantil, (como os nossos referenciais metodológicos) 

demos ênfase aos estudos da Legislação e outros documentos que regem esta modalidade de 

ensino, abaixo mencionados: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, 

Referencial Curricular para a Educação Infantil, PNE (2011/ 2020), Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, Parecer CEB n° 22 de 17 de dezembro de 1998, Parecer CEB n° 02 de 17 de 29 de 

janeiro de 1999,Resolução CNE/CEB n° 05/2009 de 17 de dezembro de 2009, Resolução 

CNE/CEB n° 05/2009 de 17 de dezembro de 2009, Parecer CNE/CEB n° 20/2009, aprovado 

em 11 de novembro de 2009, Parecer CNE/CEB n° 12/2010, aprovado em 08 de julho de 

2010, Resolução CNE/CEB n°06 de 20 de outubro de 2010, Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, Parâmetros Nacionais de Qualidade para 

Educação Infantil, Projeto Político Pedagógico Carlos Mota, Parecer CNE/CEB n° 02/2003, 

aprovado em 19 de fevereiro de 2003, Parecer CNE/CEB n° 44/2006, aprovada em 09 de 

agosto de 2006, Parecer CNE/CEB n° 02/2007 aprovado em 31 de janeiro de 2007, e o 

Currículo em Movimento da Educação Básica- Educação Infantil. 

Buscamos colocar o aluno como corresponsável pela sua aprendizagem, além de 

possibilitar-lhe o exercício de cidadania, o desenvolvimento do raciocínio lógico e de 

habilidades que contribuirão para o desenvolvimento pleno do aluno, respeitando os 

conhecimentos prévios e o ritmo particular de aprendizagem de cada aluno, numa perspectiva 

da realidade em que ele está inserido.  

O PP fundamenta-se nos ideais dos movimentos sociais, tanto de luta pela terra 

quanto de melhores condições de vida para as populações do campo em seus diferentes 

segmentos. Educação e a escolarização têm função estratégica na afirmação de sua identidade 

e para a formulação de um novo projeto social do campo. É neste sentido que a SECADI/MEC 

tem elaborado a política de Educação do Campo. 

Para construir uma educação que contemple o campo é necessário colocar em 

questão ideias e conceitos há muito estabelecidos na sociedade, desenvolver novos conceitos 

de modo a reverter às desigualdades educacionais, historicamente construídas, entre campo e 

cidade. 

Os Marcos Normativos da Educação do Campo buscam resgatar essas dimensões 

sociopolíticas, envolvendo os sujeitos educativos em uma distinta formal organização do 
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trabalho pedagógico e do trato com o conhecimento, apontando tanto para a busca de 

processos participativos de ensino-aprendizagem, quanto de ação social para a transformação. 

No que se refere à metodologia, busca-se uma articulação entre planejamento, prática e 

apropriação de conhecimentos. A opção é por uma metodologia problematizadora capaz de 

definir o educador como condutor do estudo da realidade. 

Outras propostas e projetos que já nos acompanhavam, não deixarão de existir em 

nossa escola. Bem como a formação contínua de nossos professores e equipe de gestão 

pedagógica.  

Os projetos agem como veículo para melhorar o ensino, trazendo uma proposta 

das situações reais da criança, sendo de interesse dos mesmos, onde são divididas as tarefas e 

as responsabilidades e a autonomia torna-se essencial. 

 Portanto, para alcançar nossos objetivos educacionais, também realizamos 

projetos específicos criados pela equipe gestora, equipes docentes e profissionais com 

interesse no desenvolvimento educacional. Acreditamos que a gestão desse trabalho, políticas 

e programas, proporcionem a formação integral humana, articulada ao ambiente social de 

todos os envolvidos em educação e daqueles beneficiados por ela. 

Para que Educação Infantil? 

A Educação infantil é duplamente protegida pela Constituição Federal de 1988, 

além de ser um direito da criança, é também um direito dos pais como trabalhadores rurais e 

urbanos em relação aos seus filhos e dependentes. A Educação Infantil ilustra a 

indivisibilidade e a dependência recíproca dos direitos humanos e une os direitos à educação, 

ao desenvolvimento e ao trabalho. 

A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB é a primeira etapa da 

Educação Básica, e abrange desde o nascimento, até a idade em que a criança ingressa no 

Ensino Fundamental. A Pré-Escola nasceu no âmbito educacional, preocupada com a 

formação para as séries posteriores. Cumpre ressaltar que, no ano de 2013, foi instituída a Lei 

Federal n° 12.796/2013, que altera a LDB 9.394/96 e determina que a educação obrigatória e 

gratuita atenda as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, resultando na obrigatoriedade das 

famílias matricularem as crianças na Pré-escola. 
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As denominações Creche e Pré-escola são controversas. Todavia, como a 

legislação atual ratificou essas denominações, os sistemas de ensino ainda os adotam em 

função do léxico legal. 

Segundo o Currículo em Movimento, todos os princípios constitucionais do 

ensino devem ser cumpridos na Educação Infantil: equidade no acesso e na permanência, 

liberdade de ensinar e aprender, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, gratuidade, 

valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e garantia de padrão de 

qualidade (art. 206, I a VII), além dos direitos previstos na legislação específica da infância: 

direito de ser respeitado pelos educadores, direito à creche ou pré-escola próxima da 

residência e direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico, bem 

como participar das propostas pedagógicas educacionais (ECA, Lei n° 8.069/1990, art. 53. II 

e parágrafo único). 

Em seu artigo 8°, as DCNEIs ressaltam que o objetivo principal da etapa é 

impulsionar o desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma delas o acesso à 

construção de conhecimento e à aprendizagem em diferentes campos de experiência, assim 

como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com seus pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias e 

com os adultos. 

O Ministério da Educação, por meio da sua Coordenação Geral de Educação do 

Campo/ SECADI- Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

têm como objetivo preparar os estudantes e gestores para atuar na realidade da Educação do 

Campo. Orienta também a prática do educador no sentido de uma compreensão mais 

ampliada da escola e dos processos de ensino aprendizagem com vistas à consolidação de 

uma política pública apoiada na rica organização dos povos do campo.  

A Escola procura aprofundar sua inserção na comunidade da qual faz parte, por 

meio de atividades curriculares relacionadas à vida diária, ao ambiente natural e social, à vida 

política e cultural e às condições materiais dos estudantes e da comunidade. 

Dentro da gestão democrática e fazendo parte do Conselho Escolar está a 

comunidade. A Escola não pode deixar de refletir sobre o tipo de relação que pretende e deve 

manter com o meio social no qual está inserido, uma vez ciente de que influencia e é 

influenciada por esse meio. 
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Se a escola, em sua essência, tem como papel proporcionar oportunidades para 

sistematização e para a consolidação do conhecimento construído social e coletivamente e, se 

isso ocorre a partir da interação dos sujeitos e destes com o ambiente em que vivem não é 

possível à instituição desenvolver as atividades educativas alheias aos anseios do povo de sua 

comunidade. Referindo-se a esta relação, Içami Tiba (2006) afirma que se deve lembrar 

sempre que pais e escola deveriam ser parceiros. Pais com coerência, constância e escola com 

consequência educativa são complementares. 

Aprendizagem- Conforme proposto pelo Currículo em Movimento da Educação 

Básica- Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como 

eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o cuidar e o interagir. Essa Etapa da 

Educação Básica não se organiza com base em conteúdos, componentes curriculares ou áreas 

do conhecimento, mas suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos de conviver, brincar, 

participar, explorar e se conhecer, todos emergindo dos princípios éticos, estéticos e políticos 

expressos nas DCNEI (Brasil, 2010 a.p.16). 

Segundo Alexandroff, 2010, um novo olhar em relação à criança exige considerar 

que as aprendizagens são propiciadas por uma multiplicidade de linguagens. As palavras, 

gestos, afetividade, desenho, olhares, enfim, tudo o que compõe o espaço educativo funciona 

como referência de constância e continuidade para a criança, tornando a instituição educativa 

confortável e abrindo caminhos para a descoberta e as manifestações infantis. 

A Educação Infantil, nesta instituição tem como atribuição instigar a criança a 

conhecer o mundo, valorizando o conhecimento de cada uma ao organizar suas ideias para 

conviver em sociedade. 

Para Junqueira Filho (2012:2), é esperado que o profissional da educação infantil, 

sinta-se desafiado e estimulado a qualificar-se e apropriar-se de conhecimentos teóricos e 

práticos que qualifiquem a sua atuação, principalmente na atuação em creches e pré-escola. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

              Considerando as especificidades do atendimento educacional na Primeira Infância, as 

duas semanas iniciais do ano letivo são planejadas para a acolhida e inserção das crianças no 

ambiente escolar.  

            As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2009, p. 17) 

orientam:  

“Na busca de garantir um olhar contínuo sobre os processos vivenciados pela criança, devem ser criadas 

estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos por elas,sendo necessário planejar e efetivar 

o seu acolhimento e de suas famílias quando do ingresso na instituição”.  

          A inserção/acolhimento é o processo pelo qual a criança passa desde seu ingresso na 

escola até que ali permaneça com tranquilidade e sem sofrimento. Sendo assim, a fim de 

obtermos sucesso nesse processo, aproveitamos a semana pedagógica para planejar as 

ações/atividades a serem desenvolvidas com a participação efetiva de cada segmento 

envolvido (família, equipe gestora e demais profissionais da escola).  

           Recebemos as famílias no primeiro dia de aula com reunião de pais/professores, onde 

apresentamos a visão, missão, valores e estratégias de trabalho da nossa instituição. 

Aproveitamos o Projeto Hora Alegre, para iniciarmos com a história que norteará a sequência 

didática a ser trabalhada durante o período de inserção/ acolhimento, de forma que o trabalho 

seja contextualizado, prazeroso, que leve à aproximação mediante interações positivas, 

criação de vínculos afetivos e minimize a ansiedade que a “separação” do exclusivo convívio 

escolar possa causar aos envolvidos no processo (alunos e familiares). Organizamos tempos, 

materiais, ambientes, sequências didáticas de forma específica nas duas primeiras semanas de 

aula, de forma a propiciar uma adaptação na perspectiva de acolhida, afinal, a qualidade do 

acolhimento, garante o êxito da adaptação e consequentemente da qualidade do trabalho 

pedagógico da escola. 

              O planejamento das atividades pedagógicas se dá de forma coletiva, buscando 

fundamentação teórica, metodologias ativas, inseridas nas práticas sociais concretas, 

realizando a mediação entre o individual e o coletivo. Buscando a realização do trabalho 

escolar concebido, refletido, desenvolvido e avaliado numa perspectiva crítica, baseada nos 

princípios norteadores, eixos transversais, estruturantes, visando a aquisição de conhecimento, 
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desenvolvimento de sua integralidade, apoiando-se nos seus direitos de conviver, brincar, 

participar, explorar , expressar e se conhecer. Organizamos em sequências didáticas e projetos 

específicos, pautados no lúdico, imersos em campos de experiência, respeitando os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017): Conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. 

             Após releitura dos Projetos Político-Pedagógico de anos anteriores e reflexão sobre a 

aplicabilidade dos projetos desenvolvidos, foi feita a avaliação de que os assuntos a serem 

trabalhados em 2019 serão: Projeto Hora Alegre, Projeto Plenarinha de Educação Infantil 

(Brincando e Encantando com Histórias), Projeto Alimentação na Educação Infantil, mais que 

cuidar: Educar, Brincar e Interagir , Projeto Dia do Campo, Projeto Saltando para o 

Desenvolvimento, Projeto Circuito de Ciências, Projeto Bolsa de Leitura. Todos estes projetos 

listados tem a parceria com a Subsecretaria de Educação Básica –SUBEB. Projetos que fazem 

parte do calendário Escolar e que serão desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2019: 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) [05 a 09/03], Semana da 

Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5.243/2013) 

[18 a 22/03], Semana de Educação para Vida (Lei Federal nº 11.998/2009) [06 a 10/05]. 

Outros projetos realizados pela escola agregarão as necessidades do ambiente escolar e 

atenderão suas especificidades. 

 Os tempos são organizados de forma articulada, com a participação das crianças, 

elas lidam com a duração, periodicidade, sequência, rotina, por exemplo. Sendo assim 

conseguem antecipar fatos, fazer planos e construir sua noção de tempo. Os momentos são 

alternados em atividades de higiene, alimentação, repouso, atividades coletivas, atividades 

diversificadas, atividades coordenadas pelo professor, atividades de livre escolha da criança, 

ainda que supervisionadas pelos profissionais. 

 Existem muitas possibilidades de organização do trabalho pedagógico ao longo da 

jornada diária, semanal, bimestral. Planejamos situações didáticas que integram e articulam as 

linguagens não somente em cada turma, mas também no coletivo escolar. 

 A nucleação da escola do campo, realidade vivida por nossa escola, retirou o direito 

da criança de estudar na própria comunidade em que vive, conforme detalhado pelas 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo. Com isso, dificultou a 

participação dos pais no cotidiano escolar dos seus filhos. A maioria deles não possui meios 
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de transportes próprios e atualmente, sequer transporte público na região, o que                                             

Inviabiliza o seu deslocamento até a EC Palmeiras. Como já relatado anteriormente, houve a 

minimização do problema. A legislação vigente permite que pais ou responsáveis façam uso 

do transporte escolar em dias de reuniões, limitado a uma reunião por bimestre. Lembrando, 

mais uma vez, que neste dia o estudante não pode utilizar o transporte escolar, assim não 

caracteriza-se o dia letivo o que gera uma série de transtornos na organização escolar. 

 Até o momento, não temos alunos diagnosticados com necessidades especiais, 

porém, temos realizado estudos e discussões para nos prepararmos para atender essa possível 

demanda. A professora Izaneide, atualmente em processo de readaptação, experiente no 

trabalho de sala de recursos, o coordenador Silvano e a diretora Ádelly, tem atuado 

juntamente com os professores, educadores sociais e demais profissionais em diversas 

formações nas coordenações pedagógicas. Temos feito o estudo da adequação curricular e os 

indicadores do que a criança pode aprender, de como e quando aprender, das distintas formas 

de organização do trabalho pedagógico e de avaliação. A escola não conta com o Serviço de 

Apoio à Aprendizagem (apoio pedagógico especializado oferecido aos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, de caráter temporário ou permanente, por meio de atuação 

conjunta de professores com formação em pedagogia e com licenciatura em psicologia ou 

psicólogo, em um trabalho de equipe interdisciplinar).  

              A proposta é de atuação preventiva e interventiva no sentido de colaborar para a 

superação das dificuldades encontradas no processo de ensino e de aprendizagem, numa 

abordagem contextualizada ao meio sócio-histórico-cultural no qual o aluno está inserido e 

nas relações estabelecidas com os mediadores e a comunidade escolar.  

 Como tratado na caracterização física da escola, a EC Palmeira não dispõe de 

laboratórios, nem de bibliotecas, o que prejudica a qualidade do trabalho pedagógico, 

especialmente no desenvolvimento da linguagem digital. 
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9.ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação da aprendizagem nas escolas públicas do Distrito Federal é orientada 

pelo documento Diretrizes para avaliação, onde é apresentada, em síntese, na seguinte 

concepção: diagnóstica, processual / contínua / cumulativa e participativa. 

 Há aspectos relevantes a se considerar no processo de avaliação de 

aprendizagem, como uma nova concepção de educando da parte do educador: cada aluno é 

único, crítico, criativo, inventivo, descobridor e observador. 

Através da avaliação individual e coletiva, da metodologia e da própria 

aprendizagem, procuramos definir critérios e replanejar as atividades e criar novas situações 

que gerem avanços significativos e qualitativos. 

Uma reflexão se faz importante nesse sentido. Joel Martins (apud Hoffman,1997) 

afirma que “a avaliação é reflexão transformada em ação. Ação essa que nos impulsiona a 

novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade e acompanhamento 

passo a passo do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento”.  

O aluno deve ser avaliado em relação a si mesmo, pois difere dos demais em 

termos de experiências, interesses, capacidades e aptidões. Cabe a nós, envolvidos no processo 

avaliativo educacional, proporcionar oportunidades de ensino e de aprendizagem que lhe 

possibilitem o pleno desenvolvimento. 

Nesse sentido, o registro constitui-se elemento essencial do processo avaliativo e 

cabe ao adulto que convive com a criança proceder às anotações e demais formas de registro. 

 Entendemos que a avaliação não é um mecanismo que deve ser usado como forma de 

“mensurar “ou rotular o aluno, dando ênfase aos seus erros e tão pouco menosprezando os 

seus acertos”“. A nossa concepção baseia-se na proposta do Currículo da Educação Básica 

Educação Infantil, que defende que a função formativa é a que melhor contribui ao processo 

democrático de ensinar e aprender. 

  A avaliação formativa possibilita ao educando ser um agente ativo e interventivo no 

seu processo de aprendizagem, fazendo com que a mesma seja significativa para ele. Os 

alunos participam da avaliação das atividades e de seus registros, ficando explicitado para ele 

desde o princípio os critérios e objetivos esperados sempre buscando respeitar a subjetividade 

de cada um. 

  A autoavaliação dos alunos proporciona a reflexão de suas atitudes, direcionando 

também o professor nas intervenções que podem ser realizadas. Tais reflexões são feitas 
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constantemente quando as crianças são levadas a um conflito de pensamento quanto suas 

atitudes e o que elas julgam correto. Diariamente, nas rodinhas de conversa, surge também a 

oportunidade para que as crianças possam comentar sobre o seu dia, sobre a sua participação 

em sala de aula, brincadeiras, relacionamento com os colegas e profissionais da escola. 

  As reuniões de pais poderão ser realizadas no final de cada bimestre com o objetivo de 

envolver a família no processo de ensino aprendizagem, possibilitando que a mesma conheça 

a proposta pedagógica, bem como rotina, metodologia de trabalho, as estratégias utilizadas, 

sempre enfatizando a importância do apoio familiar em todo processo educativo do aluno. 

  As tarefas de casa são desenvolvidas levando-se em consideração a vivência dos 

alunos e o contexto em que a comunidade escolar está inserida,.São, contudo, associadas à 

aquisição das linguagens e projetos desenvolvidos na sala de aula objetivando desenvolver o 

senso de responsabilidade e autonomia, além de fixar aquilo que foi trabalhado em sala. Vale 

ressaltar que as tarefas escolares são elaboradas tendo em vista a experimentação, a 

descoberta do mundo, do outro, da vivência, entre outros. 
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10.PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP  

GESTÃO PEDAGÓGICA  

O eixo integrador específico da Educação Infantil – Educar e cuidar, brincar e 

interagir – precisa ser considerado juntamente com os eixos transversais do Currículo da 

Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Nesse sentido, o trabalho 

pedagógico com a infância implica considerar esses eixos, levando em consideração o 

protagonismo infantil ,com metodologias ativas, abarcando os direitos à aprendizagem 

voltados às reais e atuais necessidades e interesses das crianças, no sentido de proporcionar 

seu desenvolvimento integral. 

O artigo 29 da LDB prevê que a Educação Infantil tem como finalidade” o 

desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

O artigo 8º da DCNEI ressalta que o objetivo principal da Ed. Infantil é colaborar 

para o desenvolvimento integral das crianças ao garantir aprendizagens, bem como os seus 

direitos à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência 

e à interação com crianças e adultos de diferentes faixas etárias. 

O cotidiano escolar está repleto desses eixos concretos, emergentes e que 

reclamam ações sobre questões, como: diversidade cultural e biodiversidade, diversidade em 

relação à religião, orientação sexual e configurações familiares, diversidade étnico-racial, 

inclusão das crianças com deficiência, atendimento à heterogeneidade e à singularidade, 

direito às aprendizagens, infâncias vividas ou roubadas, convivências entre as gerações etc. 

Para mediar às aprendizagens, promotoras do desenvolvimento infantil, é preciso 

tencionar uma ação educativa devidamente planejada, efetiva e avaliada, que favorecerá a 

constituição da individualidade a partir da coletividade. Por isto, é imprescindível pensar o 

tempo, os ambientes, os materiais e as ações pedagógicas. Ressalte-se, entretanto, que o que 

determina as aprendizagens não são os elementos em si, mas as relações propostas e 

estabelecidas com eles.  
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

                    Embora a Educação Infantil não seja avaliada em rede, acompanhamos o 

desenvolvimento das crianças sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, tendo 

como referência os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento expressos no Currículo. 

Acompanhamos no executar das propostas diárias, e por meio da análise da equipe 

pedagógica nas coordenações coletivas, reuniões e conselhos de classe periódicos, que 

visam buscar estratégias para efetivarmos o desenvolvimento integral das crianças.  

GESTÃO PARTICIPATIVA 

                      A nossa proposta é propiciar um ambiente onde haja participação efetiva da 

família, do Conselho Escolar, da Associação de Pais e Mestres (APM), dos funcionários, 

enfim, de toda Comunidade Escolar, partindo do princípio de que um ambiente acolhedor 

nasce com o compartilhamento de ideias, senso de pertencimento, momentos de escuta e 

respeito às diferenças. Buscaremos incentivar a potencialização das habilidades individuais e 

a complementação das fragilidades no apoio coletivo, na perspectiva de que todos têm algo a 

contribuir, e podemos fortalecer as nossas fragilidades quando estamos juntos.  

                      As reuniões de pais, do Conselho Escolar e APM, as coordenações coletivas e 

O Dia Letivo Temático tem sido palco para implementação dessas ações. 

Se a verdadeira democracia caracteriza-se , dentre outras coisas, pela participação ativa dos 

cidadãos na vida pública, considerados não apenas como “titulares de direitos’, mas também 

como “criadores de novos direitos”, é preciso que a educação se preocupe com dotar-lhes 

das capacidades culturais exigidas para exercerem essas atribuições, justificando-se portanto 

a necessidade de a escola pública cuidar, de forma planejada e não apenas difusa, de uma 

autêntica formação do democrata. (PARO, 2000, p 78 

GESTÃO DE PESSOAS 

                    A discussão para definir objetivos, estratégias e ações a serem desenvolvidas, a 

definição de responsáveis e a motivação pela corresponsabilidade do grupo promove o 

envolvimento, o compromisso, e a integração dos professores e demais profissionais, assim 

como dos pais e demais membros da comunidade escolar. A avaliação do desempenho 

pessoal e conjunto, a valorização e o reconhecimento das contribuições individuais e 

coletivas motivará a participação efetiva e responsável de todos os envolvidos no processo, 

assim como garantirá a implementação de políticas públicas, programas educacionais e a 
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obtenção de resultados  satisfatórios numa visão holística. Dentre eles, o bem estar físico, 

social e emocional e a prevenção do adoecimento dos envolvidos no cotidiano escolar. Para 

implementação dessa ação, sintetizamos ideias no projeto #Orgulho de ser Palmeiras. 

 

GESTÃO FINANCEIRA  

            Assumimos o compromisso de utilizar os recursos financeiros oriundos do PDDE 

(Programa Dinheiro Direto na Escola) e PDAF (Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira) de acordo com os objetivos estabelecidos pela comunidade 

escolar e seus órgãos colegiados , assim como buscar Emendas Parlamentares destinadas 

para custeio e bens de capital. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

              Trabalharemos em conjunto para proporcionar um ambiente de compreensão 

teórica e prática de direitos e deveres da pessoa humana, e demais elementos que integram o 

convívio social, desenvolvendo atitudes de solidariedade, diálogo, cooperação, repúdio às 

injustiças e respeito mútuo, atendendo as necessidades coletivas e individuais dos 

funcionários , dentro dos critérios legais, para melhor desempenho de suas atribuições e seu 

bem estar biopsicossocial. 
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11.ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP 

 

 A avaliação do Projeto Pedagógico é um processo contínuo, portanto, tem caráter 

investigativo e processual, passando assim a contribuir com a função básica da escola, que é 

promover a cidadania para todos. 

 A avaliação tem a função de orientar os procedimentos que a gestão irá tomar de 

acordo com o projeto pedagógico da escola. É através dela que obteremos informações 

básicas se estamos conseguindo realizar as atividades propostas, onde são concentradas as 

dificuldades e de que naturezas são, e para pensar até que ponto essas dificuldades estão 

relacionadas com o que foi proposto, com os materiais utilizados, com o tempo oferecido, ou 

com outras condições gerais da escola. A partir daí as atividades podem ser reprogramadas 

para atingir as metas propostas. 

 Nesse sentido, é preciso que a avaliação esteja presente em todos os momentos da 

elaboração deste projeto, não podendo restringir-se aos segmentos internos da escola. Assim, 

a comunidade escolar deve ser ouvida acerca do projeto que ela espera da escola – o projeto 

capaz de ajudar a escola a alcançar da melhor forma possível, sua função social. 

 

 

 

 

 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 
ESCOLA CLASSE PALMEIRAS  

 

       

  

12.PROJETOS ESPECÍFICOS 

QUADRO-SÍNTESE DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO/NO 
PROJETO 

Salto para o 
Desenvolvimento 

Desenvolver  os direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento: 
conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar e conhecer-se 
por meio de circuitos e brincadeiras 
competitivas e colaborativas. 

Levantar informações acerca de 
quais brincadeiras com cordas e 
de roda que os alunos já 
conhecem,  registrar as 
informações que serão 
visualizadas. Em seguida 
realizar todas as brincadeiras 
sugeridas. 

Equipe docente (Coordenação e 
professores e ESV). 

Registrar por meio de desenhos 
como é a modalidade criada. 

Obter informação junto aos 
familiares e ampliar o repertório 
de modalidades de brincadeiras. 

Dividir a turma em pequenos 
grupos de para a construção de 
brincadeiras, que serão 
vivenciadas em seguida. 
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Bolsa de Leitura 
 

Possibilitar às crianças experiências 
de narrativas, de apreciação e 
interação com as linguagens, oral, 
escrita, artística, corporal, e outras, 
assim como o  convívio com 
diferentes suportes e gêneros 
textuais e escritos. 
 

 -Estabelecer aprofundamento 
de relações entre familiares por 
meio da leitura em conjunto 
-Atividades de leitura, registro e 
reconto, dramatização. 
 
 

Equipe docente , 
Familiares 

-Observação e análise do 
desenvolvimento por meio dos 
relatos e recontos. 
 

Alimentação Escolar: mais 
que Cuidar, Educar, 
Brincar e Interagir. 

-Tornar a refeição na escola um 
momento de aprendizagem e de 
convivência social 

 Reorganizar o espaço para que 
ele seja acolhedor e respeitoso. 

Equipe docente (Coordenação e 
professores), merendeiros, 
professores e servidores 
readaptados, educadores sociais 
voluntários 

-Participação dos envolvidos, 
alcance dos objetivos definidos 
no decorrer das semanas quanto 
ao desenvolvimento da 
autonomia e a aceitação de novos 
alimentos. 

- Desenvolver o hábito de 
Alimentação saudável, e de higiene 
bucal após as refeições. 

 Aprimorar o convívio e a 
aprendizagem na hora da 
merenda, promovendo a 
autonomia e a valorização da 
escolha. 

Dia do Campo 

Implementar estratégias que 
fomentem o estudo das 
comunidades do campo que 
compõem o público atendido na 
Escola Classe Palmeiras  

- Reunião de sensibilização  
com a comunidade escolar; 
- Escolha dos representantes das 
comunidades para fotografarem 
as comunidades onde os alunos 
da Escola Classe Palmeiras 
residem; 
Confecção de cartazes para 
retratar as características do 
campo e da cidade; 
 

Equipe docente (Coordenação e 
professores), merendeiros, 
professores e servidores 
readaptados, educadores sociais 
voluntários, familiares, 
comunidade escolar 

- Diário de Bordo do professor: 
registro das observações, 
anotações e estratégias utilizadas 
na execução do projeto; 
- Portfólio do aluno: apresentação 
dos registros escritos fruto da 
escuta sensível e da participação 
dos alunos nas atividades 
propostas. 
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- Passeio na cidade de 
Planaltina/DF – Centro 
Histórico e Cultural; Museu 
Histórico e Artístico de 
Planaltina. 

- Animais da cidade e do 
campo: recorte/colagem e 
montagem de painéis; 

- Estudo de como encontramos 
os alimentos nas cidades e no 
campo – confecção de cartazes. 

- Estudo das comunidades 
atendidas pela instituição 
escolar – Eu e minha 
comunidade; a comunidade do 
meu colega. Apresentação das 
comunidades atendidas por 
meio de slides, utilizando as 
fotografias enviadas pelos pais. 
 

- Família na escola: I Revoada 
de pipas da Escola Palmeiras – 
resgatando o lúdico na infância 
e promovendo a integração 
escola e família; 

- Exposição dos trabalhos 
desenvolvidos na instituição 
escolar; 
-Registro audiovisual e 
iconográfico das atividades 
desenvolvidas. 
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Apresentações culturais que 
representem o campo ( pelos 
alunos, e outros convidados) 
Exposição de objetos históricos, 
predominantes de comunidades 
camponesas. 

Semana de Educação para 
a Vida  

Desenvolver com os alunos e toda 
equipe escolar temas transversais 
que até então no dia a dia em sala 
de aula não são trabalhados com 
frequência, de modo a desenvolver 
valores tão essenciais em nosso dia 
a dia. 
 

As atividades serão planejadas 
de acordo com o tema do ano 
em curso (palestras, 
participação ativa das famílias, 
oficinas e outras que se fizerem 
necessárias)  
 
 

- Equipe Gestora 
- Professores e demais 
funcionários 
- Parceiros: PMDF, Secretaria 
de Justiça, profissionais da 
saúde. 

-A avaliação será dada mediante 
a abordagem do tema de forma 
contínua, dos questionamentos, 
das atitudes da participação e 
cooperação do trabalho durante a 
realização do projeto e 
principalmente através das 
mudanças de atitude 
 

Semana do uso Consciente 
da Água  

-Sensibilizar Conscientizar os 
alunos de que o recurso natural 
(água) deve ser utilizado 
racionalmente, evitando 
desperdício, poluição etc.  

Histórias com fantoches, 
músicas e brincadeiras que 
abordam o uso consciente da 
água 

Equipe Gestora, professores e 
demais funcionários 
 

A avaliação será dada mediante a 
abordagem do tema de forma 
contínua, dos questionamentos, 
das atitudes da participação e 
cooperação do trabalho durante a 
realização do projeto e 
principalmente através das 
mudanças de atitude 
 

Hora Alegre e 
Plenarinha da Educação 
Infantil: Brincando e 
Encantando com Histórias. 

* Oportunizar a reflexão acerca de 
que contar histórias também é uma 
forma de brincar. É se entregar à 
fantasia, à imaginação e à criação. 
 *Promover práticas pedagógicas 
lúdicas que contribuam para o 
desenvolvimento infantil , 
considerando o protagonismo das 
crianças e a relação entre brincar e 

Contação de histórias utilizando 
dramatizações, fantasias, 
fantoches, dedoches, imagens, 
ilustrações, e recursos variados 

 Equipe Gestora, professores e 
demais funcionários 
 
 

Continuamente, pela adesão dos 
envolvidos. 
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o aprender, definidos na 
BNCC(2017),  Currículo em 
Movimento do Distrito Federal e- 
Ed Infantil (2018,2ª ed.) 
 

#orgulhodeserpalmeiras 

Implementar medidas de 
valorização das pessoas de forma 
que potencialize o trabalho 
pedagógico e crie um ambiente 
inovador. 

 
 
- Reorganização e reforma do 
espaços físicos da escola. 
- Resgate da memória e da 
história escolar. 
- Implementação de 
Metodologias Ativas. 
 

Equipe Gestora 
Por meio de reuniões periódicas 
entre o grupo gestor do projeto. 
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PLANO DE AÇÃO – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES /ESTRATÉGIAS PARCERIAS ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Entender o desenvolvimento da 
criança sob a perspectiva da 
Neurociência, sabendo lidar com a 
relevância dos aspectos presentes: 
Afeto, emoção motivação, 
linguagem e cognição, o lúdico e o 
desenvolvimento infantil. 

Promover uma coordenação 
coletiva conjunta entre os 
professores da EC Palmeiras 
(Anfitriã), EC Monjolo e EC 
Vale Verde. 

Faculdade Mauá 
Doutoranda em Desenvolvimento 
Humano Fabiana  Albino. 

 Equipe Pedagógica 09 de abril. 

-Por meio da 
participação dos 
envolvidos. 
- Exposição de 
opiniões a 
respeito do 
evento. 

 Dias Letivos temáticos  

Promover dia de estudo, 
reflexão, planejamento e 
oportunidades de 
aprofundamento de relações 

Equipes Gestoras local e das 
escolas da proximidade, 
comunidade Escolar, Rede de 
Apoio (CRE Planaltina), Polícia 
Militar, Secretaria de Justiça, 
profissionais liberais voluntários, 
dentre outros. 

 Comunidade Escolar 
12/03, 08/05, 29/08 
e 06/11 
  

Avaliação escrita 
após o evento 

  
Garantir que a coordenação 
pedagógica seja, de fato, o espaço-
tempo primordial para o 
desenvolvimento e articulação do 
trabalho pedagógico e da formação 
continuada, bem como o 
acompanhamento e avaliação do PP. 

 Promover seminários, 
palestras e estudos em grupo 
com temas relevantes para o 
cotidiano escolar, formação 
continuada e implementação 
do PP. 

Equipe Gestora, coordenador 
pedagógico local, professores 
regentes e readaptados, 
educadores sociais voluntários. 

Equipe Gestora, 
coordenador 
pedagógico local, 
professores regentes e 
readaptados, 
educadores sociais 
voluntários. 

 Às quartas-feiras 
(quinzenalmente). 

Reflexões e 
discussão 
coletiva. 
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14. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hora Alegre: A Galinha Ruiva    Hora Alegre: A Joaninha que perdeu as pintinhas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hora Alegre: A Nuvem Triste     Hora Alegre: A Bruxa Chulezenta 
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Alimentação Escolar: mais que Cuidar, Educar, Brincar e Interagir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acolhimento/inserção com a história A Estrelinha Medrosa 
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Saltando para o desenvolvimento: pátio da escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saltando para o desenvolvimento: pátio da escola.         Saltando para o desenvolvimento: gramado da escola. 
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Semana de Educação para a Vida: Secretaria de Justiça, projeto Vila dos Sonhos Drogas tô Fora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana de Educação para a Vida: Polícia Militar do DF, projeto Lobo Guará. 


